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Samverkan!



Syfte och mål med MoJo

…bidra till en omställning av transportsystemet så att hållbara, delade
transportlösningar blir en enkel och självklar del av människors vardag och
förstahandsalternativet för alla typer av resor för både kvinnor och män…

•



Johanneberg Science Park

Sveriges ledande samverkansmiljö 
för samhällsutveckling



• H2020 Lighthouse-projekt 2017-2022

• 25 M€ budget, 42 partners

• 3 ”ledarstäder”: Utrecht, Nice, Göteborg

• 4 ”följarstäder”: Alexandropoulis, Focsani, Santa Cruz, Vasa

• 5 tematiska spår

IRIS Smart Cities

EC2B/
MoJo!



• Chalmers campus ska vara och 
upplevas som öppna, attraktiva och 
hållbara

• Vi verkar för att skapa fler test- och 
demonstrationsprojekt i samverkan 
med akademi, näringsliv och 
samhälle, för att stärka och stimulera 
övergången till hållbara system och 
hållbar teknik

• Chalmers vision: ”För en hållbar 
framtid”

Five Star Campus



MoJo – geografiskt område

Mobilitetshub Sven 
Hultins plats

Mobilitetshub
Chalmersplatsen

Mobilitetshub
Gibraltarvallen

Mobilitetshub
Kapellplatsen



Program

Mobility as a service för fastigheter

– skapa förutsättningar för hållbart  resande –

Hemsida: www.ec2b.se

8

Enklare vardag med EC2B



Hållbar mobilitetstjänst för fastigheter

RådgivningMobilitetstjänster Community



Hållbar mobilitetstjänst för fastigheter

RådgivningDigital tjänst Community
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Bostadsrättföreningen Viva

132 lägenheter, 0 parkeringar, inflyttning 
2018/2019

• EC2B lanserades mars 2019

• Lokal pool med elcyklar (GoRide)

• Bilpool (Sunfleet)

• Kollektivtrafik (Västtrafik)

Bostadsrättsföreningen Viva



• Mobilitet som tjänst är nytt för alla – boende & användare, fastighetsaktörer,

kommuner, mobilitetstjänstleverantörer, teknikleverantörer, osv.

• Användningen av mobilitetstjänsterna är hög jämfört med ”vanliga” boende.

• Mobilitet som tjänst uppskattas av många användare men passar inte alla grupper.

• Bilinnehavet är lågt men inte noll.

• Det är viktigt att se till detaljerna för att förstå konsekvenser fullt ut.

• Beteendeförändring tar tid – även i nya bostäder. 

• Vi har lärt oss massor om hur man ska sätta upp och drifta en MaaS-tjänst

Lärdomar Brf Viva 



Program
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Campus Johanneberg

- Övergripande om MoJo -

EC2B-pilot tjänsteresor, 300-500 anv. 

• Lokal pool med elcyklar

• Bilpool (MoveAbout)

• Kollektivtrafik (Västtrafik)

• Elsparkcyklar, Styr&ställ, Taxi

• Enkel fakturering
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Campus Johanneberg

- Upplägg MoJo -

Samlingsfaktura tjänsteresorAnvändare EC2B

CF, AH, JSP, Chalmers, 
HSB

Mål: 300-500 användare

Mobilitetshubb 
Gibraltarvallen

Mobilitetshubb 
Chalmersplatsen

Mobilitetshubb 
Kapellplatsen

Mobilitetshubb 
Sven Hultins plats

Medverkande organisationer på campus

Vid varje hubb finns flera sätt att resa. Beroende på plats finns tillgänglighet till kollektivtrafik, bilpool, elcykelpool, taxi och på längre sikt styr och ställ och elsparcyklar

EC2B är namnet 
på appen där 
resor bokas och 
betalas En faktura per anställd och månad för 

genomförda tjänsteresor
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Upplägg MoJo:

• Demonstration av EC2B-tjänsten

• EC2B affärsmodell

• Aktörers affärsmodell

Campus Johanneberg

- Affärsmodeller MoJo -

Affärsmodell

fastighetsägare

Hyresgäster
(företag)

Arbetsgivare

MaaS-leverantör

Transporttjänstleverantörer

Användare 
(anställda



• Slipp lägga tid på reseräkning

• Slipp ligga ute med pengar för tjänsteresor

• Res med det färdmedel som passar dig för stunden

• Testa framtidens lösningar, slipp att ha en app för varje tjänst

• Bidra till ett mer hållbart campus och en mer hållbar organisation

• Hjälp till att samla kunskap för forskning och utveckling

• Effektivisera rese- och fakturahantering

• Skapa förutsättningar för att styra mot hållbart resande

MoJo - Var med och testa framtidens sätt att resa!


