
Skellefteå Buss 2031



För 10 år sedan bestämde vi oss för att alla som bor i vår 
region ska kunna ta del av ett urbant utbud  
inom 15 minuter – utan att använda bilen.



Utmaningen krävde en ny modell för hållbar mobilitet 
som berörde såväl människor som varor & tjänster. 



SKELLEFTEÅ 
PUBLIC 
MOBILITY



I dag håller vi löftet om 15 minuter till  
över 300 000 personer varje dag. 



Några av alla dessa människor får ni träffa här. 
Säg hej till nyinflyttade familjen Kahn!



✈ 🚘 Absolut! Vi skickar en autonom bil 
som hämtar upp din gäst på flygplatsen.  

Vi uppdaterar dig om hennes upplevelse.

🍷🚌 Okej! En buss hämtar upp er på lördag kl 
18:03 och kör er till Sara Kulturhus. Du har valt 
vin-paketet & egen kupé.

SKEPUBLICMOBILITY 10:03

SKEPUBLICMOBILITY 13:15
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Jag vill beställa turistpaketet till Maria 
Kahn som anländer måndag 22/3 kl 
13.50 på Skellefteå airport.

På lördag vill vi åka opera-bussen med 
egen kupé från destination hem. Lägg 
till vin-paketet.

ANNA. 10:02

ANNA. 13:15

Beställa turistpaketet till mamma.

Boka in familjen på opera-bussen.

Att göra 12-03-2031

Anna Kahn, 43 år



Chris Kahn, 41 år

SKEPUBLICMOBILITY 10:03
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Jag vill åka till Vasa idag och vara 
framme 12.30. När hämtar ni isåfall 
upp mig?

Ja perfekt!

CHRIS. 07:04

CHRIS. 07:15

Skicka iväg sonen Oliver till skolan.

Beställa resa till Vasa för att lyssna 
på en föreläsning om att omvandla 
parkeringsplatser till trädgårdar.

Att göra 12-03-2031

✈ Vi omdirigerar din resa för en mer effektiv 
rutt. Byt till Skeplane vid nästa stopp.

SKEPUBLICMOBILITY 07:05

Förslag: En autonom buss hämtar upp dig 
idag kl 10.35. Du beräknas vara framme i Vasa 
12.20. Vill du boka resan?
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👫 Oliver Kahn är framme vid skolan!

SKEPUBLICMOBILITY 07:58
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Oliver Kahn, 10 år

Pappa kan du boka en podd till Konrad 
efter skolan? Jag vill åka direkt dit.

OLIVER. 14:13

Plugga in elcykeln i kollektivtrafiken.

Få besök av tandläkaren.

Att göra 12-03-2031

SKEPUBLICMOBILITY 11:07

🚴Tack! Din cykel kan nu låsas upp av andra 
som använder tjänsten. Som tack laddar vi 
din profil med gratis el.
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🦷 Det är dags för din årliga tandkontroll. 
Vi ses på uppfarten 08:45.

SKEPUBLICMOBILITY 08:30
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Be Pappa fixa en resa hem till 
bästa kompisen.

Gjort! Du får ett meddelande snart om att jag 
bokat och godkänt resan. Då kan du skriva 
direkt till Skepodd var du vill bli hämtad så 
kommer den inom en kvart. Ses sen! Kram

CHRIS. 14:50

Tack! Kram!

OLIVER. 14:33



Moa Kahn, 20 år

Flyga till Luleå för att starta igång ett 
grupparbete i AI-utbildningen.

Boka en trygghetsresa hem från 
kvällens hockey-träning. 

Att göra 12-03-2031

SKEPUBLICMOBILITY 08.30

⚡Godmorgon! En podd tar dig till närmaste 
lediga landningsbana om 20 minuter.
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🚨Du har bokat en trygghetsresa. En av våra chaufförer 
möter dig vid destinationen 22:55.

SKEPUBLICMOBILITY 22.35
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Hej! Nu finns din personliga klimatdata för 
resande denna månad tillgängligt. Se hur du 
ligger till jämfört med vänner och familj.  

sketraveldata.se/mymonth 

SKEPUBLICMOBILITY 14.11

Jag vill boka  en trygghetsresa kl 22.55 
från isladan till hem. 

MOA. 22.34

Lägga ut månadens klimatdata på 
sociala mediet SmackPack. 
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Vi har identifierat 3 områden som Skellefteå Buss 
behöver fokusera på för att börja röra sig mot visionen. 



Autonoma 
transporter

Mobility as 
a Service

Hållbart 
resande

• Automatiserade system 

• Regelverk & lagstiftning 

• AI

• Plattform 

• Journey planning 

• Affärsmodeller

• Energislag 

• Transportslag 

• Big data



Autonoma 
transporter Vad innebär det för oss?

Nyckelfrågor

Framtidens autonoma transporter förflyttar människor, varor och tjänster (samhällstjänster 
och privata tjänster) dit de behöver vara utan handpåläggning av människor. Vår roll är att 
säkerställa att alla kan dra nytta av transportsystemet på lika villkor. Rollen kräver rätt kunskap 
och kompetens för att säkerställa att systemet utvecklas, byggs upp och driftas på ett sätt 
som gynnar hela Skellefteåregionen.

1. Hur skaffar vi kunskap & kompetens inom området? 

2. Hur hittar och ingår vi strategiska partnerskap som för oss närmare visionen? 

3. Hur håller vi oss uppdaterade runt användarnas behov och beteenden kopplat till området?

Hur hänger det ihop med visionen?
En bärande del av visionen är att alla, oavsett var de väljer att bo inom regionen, ska kunna ta del av ett urbant 
utbud inom 15 minuter. För att det ska realiseras behöver vi använda autonoma transporter tillsammans med 
automatiserade system. 

• Automatiserade system 

• Regelverk & lagstiftning 

• AI



Vad innebär det för oss?

Nyckelfrågor

Framtidens resenärer förväntar sig ett sömlöst, hållbart resande som bygger upp attraktiva, 
individanpassade lösningar med låg instegs-tröskel. De kommer vilja förflytta sig själv och 
fysiska objekt i sin närmiljö utan att behöva bry sig om hur systemet löser behovet. Vår roll är 
att ha helhetsansvaret för det lokala tjänstesystem som möjliggör hållbart resande och 
hållbara transporter för individen – utan onödigt ägande av fordon och resurser. Vi kommer 
behöva nya affärsmodeller och partnerskap för att kunna samordna en väv av offentliga och 
kommersiella aktörer i ett effektivt tjänstesystem som blir enkelt för människor att nyttja. 

1. Hur skaffar vi kunskap & kompetens inom området? 

2. Hur hittar och ingår vi strategiska partnerskap som för oss närmare visionen? 

3. Hur håller vi oss uppdaterade runt användarnas behov och beteenden kopplat till området?

En bärande del av visionen är att människor ska kunna planera, boka och göra komplexa förflyttningar av såväl sig 
själva som varor och tjänster – på ett sätt som är lika enkelt som att skicka ett sms till en vän.  För att det ska 
realiseras behöver vi förstå och anamma Mobility as a Service. 

• Plattform 

• Journey Planning 

• Affärsmodeller

Mobility as 
a Service

Hur hänger det ihop med visionen?



Vad innebär det för oss?

Nyckelfrågor

Människor förväntar sig att leva i ett samhälle som är ekonomiskt- och miljömässigt hållbart. 
För att möta förväntan behöver samhället ställa om. Omställningen sker dels inom det publika 
transportsystemet, dels inom politiska- och samhällsbyggande processer där många olika 
aktörer behöver mötas. Vi måste behärska den kompetens som krävs för att strategiskt 
fortsätta att utveckla vår egen verksamhet i en hållbar riktning, men även för att i samverkan 
med övriga samhällsaktörer påverka lokalsamhällets utformning i en hållbar riktning.

1. Hur skaffar vi kunskap & kompetens inom området? 

2. Hur hittar och ingår vi strategiska partnerskap som för oss närmare visionen? 

3. Hur håller vi oss uppdaterade runt användarnas behov och beteenden kopplat till området?

En bärande del av visionen är att människor ska uppleva en stor hållbar mobilitet utan att behöva äga sin egen bil. 
För att nå dit behöver vi förstå och vara en del av utvecklingen inom området hållbart resande. 

• Energislag 

• Transportslag 

• Big data

Hållbart 
resande

Hur hänger det ihop med visionen?




