
Mobilitet Johanneberg (MoJo)

Webinarium 200610



Program 2020-06-10

• 1000: Introduktion: IRIS och MoJo (Björn Westling, JSP)
• 1005: Mobilitet på Chalmers campus (Åsa Östlund, CFAB)
• 1015: Var med och testa framtidens sätt att resa! (Rasmus 

Sundberg, Trivector)
• 1025: Frågor och svar
• 1030: Avslutning 



Syfte och mål med projektet MoJo (Mobilitet 
Johanneberg)
• Syftet med projektet MoJo är att 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.

• Mål
• Utveckla och demonstrera mobilitetstjänsten (appen EC2B) för tjänsteresor för 300-500 

användare vid campus Johanneberg
• Undersöka förutsättningar för en fortsatt, uppskalad gemensam mobilitetstjänst i området
• Öka kunskapen om effekterna på resebeteende givet introduktionen av en ny hållbar

mobilitetslösning för tjänsteresor.



• H2020 Lighthouse-projekt 2017-2022
• 21 M€ budget, 42 partners
• 3 ”ledarstäder”: Utrecht, Nice, Göteborg
• 4 ”följarstäder”: Alexandropoulis, Focsani, Santa Cruz, Vasa
• 5 tematiska spår

IRIS Smart Cities

EC2B/
MoJo!



Föregångare och systerprojekt på Riksbyggens 
Brf Viva
• I drift sedan början av 2019
• Erbjuder boende i Brf Viva tillgång

till
• Elbilspool
• Elcykelpool inkl. Lastcyklar
• Kollektivtrafik

• Tjänsten levereras via en
mobiltelefonapp



MoJo är en vidareutveckling av mobilitetstjänsten 
och riktar sig till verksamma på Chalmers campus
• Finansiering från EU (IRIS) och 

Energimyndigheten
• Projektstart: nov 2019
• Startdatum tjänst: 15 sept 2020
• Projektslut: nov 2021
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Mobilitet Johanneberg (MoJo)
Test av mobilitetstjänst EC2B för verksamma på campus Johanneberg
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• Slipp ligga ute med pengar för tjänsteresor

• Res med det färdmedel som passar dig för stunden, få en ökad valfrihet

• Var med att testa framtidens lösningar för delningstjänster för transporter, 
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

2

Var med och testa framtidens 

sätt att resa
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• En tjänst för att göra delade transportlösningar till en enkel och självklar del 
av människors vardag

• Mobilitetstjänsten är en så kallad MaaS-tjänst (Mobility as a service)

• Med det menas att tillgång till olika typer av transporttjänster (ex. 
kollektivtrafik, bilpool, cyklar etc.) samlas på ett ställe (en app) för att vara 
valbara beroende på hur behoven av din resa ser ut.  

• Administrativt underlättas arbetet med utlägg och bokföring av tjänsteresor

3

Vad är mobilitetstjänsten EC2B?
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Boka och betala för resa 

enkelt i en app

Boka och betala i appen, res från mobilitetshubben
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Hur fungerar tjänsten?

1. Välj sätt att resa och plats att resa ifrån.
Stöd finns i appen gällande placering av mobilitetshubbar, 
reseplanerare och information om tillgängliga fordon. 

2. Boka/betala din resa i appen och åk iväg på dina ärenden. Du 
väljer själv om du vill resa i tjänsten (företagsfaktura) eller 
privat (kortbetalning)

3. Lämna tillbaka eventuella fordon vid en mobilitetshubb och 
fortsätt med dagen (faktura skickas automatiskt till din 
arbetsgivare om du har genomfört en tjänsteresa)
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Vad finns det att välja på?
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Vad finns det att välja på?

Vasa

• Kollektivtrafik

• Elbil bilpool

• El-cykelpool inkl. lastcykel

• Taxi

• (Elsparkcykel)

• (Styr och ställ )

Chalmersplatsen

• Kollektivtrafik

• El-cykelpool inkl. lastcykel

• Taxi

• (Styr och ställ)

• (Elsparkcykel)

Chalmers Tvärgata

• Kollektivtrafik 

• Elbil bilpool

• Taxi

• (Elsparkcykel)

• (Styr och ställ)

Sven Hultins plats

• Kollektivtrafik

• Elbil bilpool

• El-cykelpool inkl. lastcykel

• Taxi

• (Elsparkcykel)

• (Styr och ställ, kommer senare)

Parentes innebär att betalning inte kommer att 

vara integrerad i appen från demonstrationsstart. 
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Vad förväntas av dig som 

deltagare?

• Att du anmäler intresse

• Att du svarar på tre enkäter från projektets följeforskning; en före, en under och en efter 

demonstrationen.

• Frågorna handlar om hur du reser i tjänsten och vad du tycker om tjänsten

• Att du laddar ner appen på din telefon och accepterar användarvillkoren

• Datainsamling sker för att förbättra tjänsten, bokföra betalningar samt för att utgöra underlag till 

följeforskning

• Anonymisering görs för att enskilda individers resor inte ska vara spårbara

• Att testa att genomföra resor genom bokning/betalning i appen under tiden demonstrationen pågår

• Att du följer de riktlinjer för tjänsteresor som sätts upp av din organisation
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Vill du vara med?

• Vi söker dig som vill vara testperson och som arbetar på någon av följande organisationer på campus 

Johanneberg:

Chalmers, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, HSB

• Deltaganden går ut på att ladda ner appen EC2B och genomföra resor med hjälp av den digitala 

tjänsten under tiden som demonstrationen pågår ( 15:e september 2020-september 2021)

• Som deltagarna får du svara på tre enkäter; en före, en under och en efter demonstrationen

• Intresseanmälan kan göras på https://www.johannebergsciencepark.com/mojo

https://www.johannebergsciencepark.com/mojo
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Frågor?

• Vi söker dig som vill vara testperson och som arbetar på någon av följande organisationer på campus 

Johanneberg:

Chalmers, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, HSB

• Deltaganden går ut på att ladda ner appen EC2B och genomföra resor med hjälp av den digitala 

tjänsten under tiden som demonstrationen pågår ( 15:e september 2020-september 2021)

• Som deltagarna får du svara på tre enkäter; en före, en under och en efter demonstrationen

• Intresseanmälan kan göras på https://www.johannebergsciencepark.com/mojo

https://www.johannebergsciencepark.com/mojo


Hållbar mobilitet ur ett 
campusperspektiv
Åsa Östlund –
Chalmersfastigheter AB



Chalmers campusplan 2019-2050

Campusplanen är ett dokument med 
vision, mål och strategier för utvecklingen 
av Chalmers campus. 

Till campusplanen hör en projektplan med 
projekt och aktiviteter som bidrar till 
måluppfyllelse.

Campusplanen är framtagen i samverkan
mellan Chalmers, Chalmers studentkår, 
Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.





Parkeringsstrategi 

Grön Resplan

Förstärkning av 
cykelfaciliter

Mål 4:  God tillgänglighet med hållbara transporter 
Pågående och avslutade projekt

MoJo –
Mobilitetshubbar 

Förbättrade cykel- och 
gångbanor runt campus 

Kollektivtrafik 



Grön Resplan (2019-2020), Klart  

Åtagande Göteborgs Stad: 
• förbättra kollektivtrafiken
• fler Styr- & ställ-cyklar
• förbättra cykelinfrastrukturen

Åtagande Chalmers, CF, AH och JSP:
• öka andelen hållbara resor
• cykelvänliga arbetsplatser
• minska andelen parkeringsplatser för bil



4 mobilitetshubbar där alla 
mobilitetsslag samlas.

MoJo – Mobilitetshubbar 
Johanneberg

• elbil
• elcykel
• elsparkcykel
• styr och ställ-cykel
• kollektivtrafik 
• taxi

Underlättar hållbara 
lokala tjänsteresor.



Frågor?

Rasmus Sundberg, Trivector
rasmus.sundberg@trivector.se

Åsa Östlund, Chalmersfastigheter
asa.ostlund@chalmersfastigheter.se

Björn Westling, Johanneberg Science Park 
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Sofie Bårdén, Akademiska Hus
Sofie.Barden@akademiskahus.se

Hans Alfredson, Chalmers  
hasse.alfredson@chalmers.se

Dan Henriksson, HSB
Dan.Henriksson@hsb.se
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