


Hållbart resande väst

Öka det hållbara resandet i regionen
• Beteendepåverkan 

• Resvaneprojekt

• Cykelvänlig arbetsplats

• På Egna Ben

• KomILand

• Elcyklist

• Vintercyklist

• Buss Ohoj!



Buss Ohoj!
• Flexikantprojekt – kombination av 

cykel och kollektivtrafik genom att 
använda vikcykel

• Få cyklister, men mycket 
exponering! 

Bussohoj



Buss Ohoj! (2019)
• 80 % anser att det fungerar bra att 

kombinera koll och cykel (3%)

• Ca 25 % vill/tänker köpa en vikcykel 

och ytterligare 20 % funderar på det

• 50 % känner dig piggare

• 80 % har fått nya vanor 

och majoriteten tror att de 

kommer hålla fast vid dem. 



Buss Ohoj!

• Flexibiliteten

• Uppmärksamheten

• Ögonöppnaren



”Det känns verkligen som att jag och cykeln ”vuxit ihop” mer 
nu. Måste säga att det känts lite krångligt med den 
inledningsvis och nu när det satt sig känner jag att det blir en 
helt annan livsstil med mer vardagsmotion och mindre 
pendling, fast jag har samma sträcka till jobbet som innan.” 

”Tack för jag fick vara med i projektet! Det har varit 
väldigt givande och jag har fastnat för detta sättet att 
kombinera cykel och kollektivtrafik. Jag har också haft 
många samtal med nyfikna medresenärer som alla är 
lika imponerade av det lilla paketet jag har jämte mig 
som blir en fullt fungerande cykel på 4 handgrepp :) och 
man kan ju alltid hoppas att någon blivit inspirerad att 
prova samma resesätt, eller i alla fall reflektera över sina 
resor.” 

”Mycket positivt att jag fick möjligheten att vara med. Det har bidragit till att jag 
cyklar mycket mer nu, inte bara i pendlingssyfte. Av olika anledningar har mitt 
cyklande legat nere några år, men detta var precis vad jag behövde för att komma 
igång eftersom jag verkligen gillar att cykla. Cykeln har väckt uppmärksamhet och 
många frågor har ställts hur det funkar och om den är lättcyklad. Detta både bland 
andra pendlare men också bland vänner och arbetskamrater. Jag vet att någon av 
mina arbetskamrater har anmält sig till nästa omgång. Tack än en gång för att jag 
fick vara med!”



Vintercyklist

• Sommarcyklister som erbjuds bli 
Vintercyklister

• Projektsamarbete med 
kommunerna i Västsverige

• Förutsättningar:
- Gratis dubbdäck
- Cyklar 3 månader, minst 3 
dagar/vecka
- Uppföljning och info till 
kommunerna



Vintercyklist 18/19
• 80 % svarar att de kommer cykla nästa 

vinter också. 

• 40 % har påverkat andra att cykla.

• 80 % känner sig friskare och mer 
hälsosamma.

• 70 % fick den knuff de behövde..



Vintercyklist
”De som deltagit är positiva ambassadörer 
och i några familjer har det köpts vinterdäck 
till fler cyklar. 
Det har också diskuterats vintercykling 
på deltagarnas arbetsplatser och några 
där har också införskaffat vinterdäck. 
Vi på kommunen har också fått in jättebra 
inspel på där det behöver göras åtgärder 
för cyklister.”

Malin Tell, kommunal projektledare i Skara
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