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Mångårigt MM-arbete - Vi ville göra något nytt!

- Rikta oss till de som är villiga till att 
leva utan bil, 
istället för att locka vanebilister till 
hållbart resande

- En bredd av hållbara färdsätt, 
istället för fokus på ett färdsätt

- Knuffas för livsstilsförändring,
istället för testresenär under kort tid 
eller tävlingsmotivation

= Bilfri testgrupp



Erbjudandet och förväntningarna

- Ställ er bil under tre månader 
(15/9-15/12 2018)

- Lån av en elcykel

- Busskort till hela familjen

- Tillgång till ellådcykelpool U-bike

- Rabatterad tillgång till bilpool

- Delta i intervjuer och skriv loggbok, 
genomförda av Handelshögskolan 
UMU



Bli bilfri – knuff för livsstilsförändring

170 hushåll anmälde intresse!
10 familjer valdes ut 
3 månader, hösten 2018
• Kampanj i sociala medier 

i början av sommaren.
• Stor spridning och tipsande
• Tidningar och radio
• Bussbaksidor



Analys av intervjuer

Så gjorde vi –
lärdomar och tips

Sammanfattande film

www.umea.se/bilfri

Anna Gemzell, 
anna.gemzell@umea.se



Bilfri

Upplevelser, erfarenheter, beteendeförändringar

• Insikt om att det upplevda behovet av bil ofta är bekvämlighet

• Planering leder till mindre stress, 
bättre planering och samordnade ärenden

• Särskilda händelser motiverar bilägande

• Upplevda normer: barnfamiljer har bil 

• Samåkning bygger på ömsesidighet

• Bil är status, definierar vuxenlivet

• Ökad klimatmedvetenhet generellt, 
minskad konsumtion, färre impulsköp, 
äter mindre kött

Förut var det 
mycket 

okynneskörning 
korta sträckor

(Flera familjer)

”Man förlorar tid på att 
saker och ting tar längre 
tid, men jag tror också 
att jag sparat tid för att 
jag tänker annorlunda 

med mina ärenden”
(Kvinna som brukade använda bilen 

nästan dagligen)



Bilfri: Erfarenheter att ta med till planering av 
mobilitetslösningar i nya stadsdelar

NÄRHET NÄRHET NÄRHET!
• Elcykeln är nyckeln till bilfritt liv.

• Uppvärmda cykelförråd med laddning och goda möjligheter att låsa 
in/fast cyklar.

• Bilpool måste vara nära för att vara ett intressant alternativ till ägd bil.

• Kollektivtrafiken - nära och flexibel

• Stugan motiverar till bilägande, hur kan en bilpool lösa det?

• Behov av tjänster för grovsopor, transport av begagnatinköp m.m.

• En fembarnsfamilj fortsätter att handla mat med cykel. Påvisar vikten av 
närhet till bra cykelparkeringar och avstånd till bilparkering.

• Palett  av  lösningar behövs



Lärdomar och uppskalning:
Från testverksamhet till hela stadsdelar

• Grönt parkeringsköp



Förutsättningar för hållbar livsstil i 
kommande stadsdelar

• Prio för gång-, cykel- och kollektivtrafik

• Attraktiv cykelparkering

• Fordonspool och maas-lösningar

• Avfall, återbruk och delning 

• Service och mötesplatser nära
Utmaningar
• Grönt parkeringsköp blir mobilitetsnorm
• Gemensamma mobilitetslösningar 

och samlad p-anläggning i stadsdel 
med 3000 bostäder

• Affärsmodell för bredd av mobilitets-
lösningar med affärsmässighet

• Huvudmannaskap



Tack!
Anna Gemzell, Utvecklingsstrateg
anna.gemzell@umea.se , 070-381 80 41


