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Förutsättningar för hållbar

mobilitet genom FIMO

• Samverkan mellan olika mobilitetstjänster

• Användande av IoT-lösningar

• Effektiva fysiska bytespunkter 

(”Mobility Hubs”) med koordinerade 

ankomst- och avgångstider

• Information och ”way-finding” (hela-resan-perspektivet)
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FIMO-PROJEKTET - Syfte 

och målsättning

Studiens övergripande målsättning är att förstå samt klargöra vilken
betydelse FIMO-projektet har haft för involverade aktörers arbete med
hållbar mobilitet inom respektive organisation.

Detta genom att:

• Finna metod för utvärdering av hållbarhetsarbetet i ett Interreg-projekt

• Klarlägga hur nyttan och påverkansfaktorer styr processer i FIMO-projektet

• Förstå hur åtgärder inom projektet kan verka till att uppnå ökad hållbar
mobilitet



Forskningsdesign



Delstudier i projektet

• Framtidens multimodala stationer (Lund C, Køge Nord, Glostrup station)

• IT baserad trafikinformation 

Avedøre Holme

Vallensbæk Torvevej

Parkeringsplatser i Helsingborgs Stad, 

E6 (motorvägen mellan Malmö och Helsingborg)

• Framtidens kollektivtrafiklösningar utanför städerna (Malmö Universitet, 
Lolland)

• Living-Labs



Miljö- och klimatpotential inom FIMO genom

• Attraktivt stationsområde

• Minskad söktrafik till parkeringsplatser

• Utveckla ITS-lösningar för att underlätta 

trafikflöden

• Nya kollektivtrafiklösningar 

• Attraktiva cykelparkeringar



Innovationspotential inom FIMO genom

• Potential inom cykelparkeringslösningar

• Att använda tillgängliga (open) data på ett 

smartare sätt 

• Främjande av digitala koncept för smart mobilitet

• Anpassning av mobilitet till landsbygdsområden

• Utveckla teknik för att ge cyklister information om 

närmaste lediga  cykelparkering 



Samarbete inom FIMO genom

• Att lösningen är enkelt skalbar och kan tillämpas hos offentliga 

aktörer

• Internt samarbete och med kringliggande kommuner och 

regioner 

• Samarbete kan försvåras av att olika aktörer befinner sig i olika 

planeringsfaser 

• Samarbete med andra regioner, nationer och privata aktörer

• Många intressenter i projektet med bred kunskap och 

erfarenhet fast pandemin har delvis stört samarbetet/dialogen



Living lab inom FIMO genom

• Test kommer att göras långsiktigt, men inte inom FIMO-

projektet

• Casen med förmodade trafikmönster har testats med verkliga 

(open) data

• Stor potential att få till ett test inom cykelparkering (men 

beroende av andra)

• Nya lösningar för tung trafik

• Om det lyckas visar vi på att det går att trimma vägsystemet 

med smarta IT-lösningar och utbyggnad kan undvika. då kan 

pengar satsas på annat



Sammanfattande resultat i FIMO-projektet

• Samverkan:

- leder till lösningar och hållbara affärsmodeller

- leder till utvecklings-stimulans och dessutom bättre 

politisk uppbackning

- ger ny kunskap till planeringsansvariga när det gäller 

nya hållbara lösningar

- främjar samverkan över lands- region- och  

kommungränser



Vad har visat sig vara viktigt i FIMO?

• Helheter i stället för mätbara delar

• Övergripande process i stället för dess olika
strukturer

• Nätverk inom projektet i stället för resultat från
enstaka case

• Förhållanden/samband i stället för objekt

Belysa + Analysera + Förstå + Klarlägga = Utvärderingsmodell 
 



FIMO-projektets succé-kriterier

• Säkra projektets långsiktighet Skapa rutiner för 

fortsatt mätning / utvärdering av projektresultat

• Finna gemensamma metoder och kriterier

• Skapa dialog, samverkan och delaktighet



Hur kan hållbar mobilitet i Greater Copenhagen                                  

area utvecklas genom tex Living Lab

Att arbeta vidare med efter FIMO: 

• Möjligheter till fortsatt samverkan inom hållbar mobilitet 

mellan myndigheter/kommuner/regioner

• Identifiera verksamheter/organisationer med speciellt 

behov av hållbara trafiklösningar

• Stimulera invånare att våga testa nya lösningar i sin vardag

• Planering för projekt: ”Mobility Living Lab i Greater

Copenhagen”
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