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Vad är C IV I TAS  ECCENTR IC? Försökskulturen som en drivkraft  
för hållbar mobilitet

Projektet CIVITAS ECCENTRIC var ett internationellt 
EU-finansierat projekt som fokuserade på att 
främja hållbar och smart trafik och mobilitet i fem 
europeiska städer åren 2016-2020. 

ECCENTRIC-projektet var en del av CIVITAS-
programmet som inleddes av Europeiska unionen år 
2002, där städerna i samarbete eftersträvar renare 
och mer invånarvänliga trafiklösningar både i Europa 
och i programmets partnerstäder runtom i världen. 
Sammanlagt deltog 29 partner i projektet. Utöver 
dessa deltog också observatörsstäder från olika 
delar av världen.

I det fyraåriga projektet CIVITAS ECCENTRIC 
sökte Åbo, Madrid, Stockholm, München och Ruse 
tillsammans lösningar på utmaningar i anslutning till 
mobilitet och prövade nya sätt att minska utsläppen 
från trafiken. Projektets särdrag var särskilda 
försöksområden, kopiering av åtgärder i den egna 
staden och omfattande utvärdering.

Varje ECCENTRIC-stad hade ett eget 
försöksområde (Living Laboratory) där projektets 
åtgärder koncentrerades. I dessa "levande 
laboratorier" kunde man testa innovativa lösningar 
för mobilitet i en genuin miljö i det verkliga livet.

Kärnan i CIVITAS ECCENTRIC-projektets 
verksamhet i Åbo var försökskultur och olika försök i 
anslutning till mobilitet.

Med försökskultur avses ett verksamhetssätt där 
omfattande och komplicerade utmaningar spjälkas 
upp i mindre helheter, såsom omvälvningen av 
mobilitetssystemet i ECCENTRIC-projektet. Inom 
dessa mindre delområden söker man lösningar 
genom mycket konkreta försök. 

Försöken producerar alltid ny information som 
är lätt att utnyttja bland annat som stöd för 
beslutsfattandet. Även ett försök som gått snett har 
i viss mån lyckats, för om något som testas inte 
fungerar, är det i sig ett resultat.

Försökskulturen skapas av vilja och mod att pröva 
nya tillvägagångssätt. Med hjälp av försöken strävar 

Försöksområdena låg utanför stadskärnan i 
bostadsområden där befolkningstillväxten är snabb 
och trycket på att utveckla lösningar för trafik och 
mobilitet ökar snabbt. I Åbo var försöksområdet 
Kuppis. 

Städerna fick också möjlighet att kopiera (replicate) 
försök som redan genomförts i en annan stad. 
Kopieringen gjorde det möjligt att genomföra 
fungerande mobilitetsförsök utöver stadens egna 
åtgärder. Alla åtgärder som vidtagits inom ramen 
för projektet har utvärderats och det har gjorts upp 
anvisningar om dem så att vilken åtgärd som helst 
kan genomföras, alltså kopieras, i andra europeiska 
städer.

Inom projektet utvecklades också en omfattande 
utvärderingsram med hjälp av vilken man kunde följa 
upp projektets konsekvenser och måluppfyllelsen 
noggrannare än tidigare.

CIVITAS ECCENTRIC finansierades ur EU:s Horizon 
2020-program.
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man också efter att skapa ett nytt slags samarbete 
mellan den privata och offentliga sektorn samt det 
civila samhället. Också i ECCENTRIC-projektet var 
det viktigt att skapa dessa kopplingar.

Med hjälp av försöken kan åtgärdernas nytta 
utvärderas innan de tas i bruk i större utsträckning. 
Till hållbar mobilitet hör ofta också ett behov av 
att på något sätt göra verksamheten affärsmässigt 
lönsam, varvid försökskulturen till exempel gör 
det möjligt att testa olika affärsmodeller innan den 
genomförs fullt ut.

Därför betalar ett bra försök sig själv tillbaka. 
Det förbättrar till exempel tjänsterna och skapar 
kostnadsbesparingar i och med att felaktiga 
anskaffningar undviks. 

Inom projektet testades elektroniska fordon. 
Bild: Nuppu Ervasti
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Åbo som ECCENTR IC-stad
Åbo är Finlands första CIVITAS-stad och har därför 
en roll som föregångare när det gäller att främja 
hållbar mobilitet. Verksamheten inom CIVITAS 
ECCENTRIC har ända från början varit kopplad 
till inte bara EU:s utan även till Åboregionens och 
stadens egna strategiska mål för hållbart klimat och 
hållbar stadsutveckling och strävat efter att göra 
staden mer attraktiv. 

Åbo har som mål att vara en klimatneutral stad före 
år 2029 och mobiliteten är en viktig del av denna 
helhet. Trafiken är fortfarande den näst största 
orsaken till utsläpp i Åbo och i stadens klimatplan är 
koldioxidsnåla och hållbara mobilitetslösningar nu 
en egen åtgärdshelhet. Även enligt tillväxtavtalet för 
Åboregionen satsar Åbo stad kraftigt på nya rena 
trafiklösningar.

Utöver klimatmålen har CIVITAS ECCENTRIC 
påskyndat Åbos tre strategiska spetsprojekt och 
är delvis en del av spetsprojektet Smart and Wise. 
Vad gäller spetsprojektet Kuppis vetenskapspark 
har ECCENTRIC stött utarbetandet av visionen 
för Åbo vetenskapspark och utvecklingen av 
hållbar mobilitet i Åbo högskolors campusområde. 
I spetsprojektet Utveckling av centrum kopplas 
ECCENTRIC särskilt till helheten Mobilitet som en 
tjänst.

I Åbo har man under de senaste åren börjat 
övergå från ett tänkande som gynnar bilkörning till 
andra hållbara färdsätt. Att erbjuda alternativ till 
privatbilism är den största utmaningen under de 
kommande åren i en växande stad. 

"Projektet CIVITAS ECCENTRIC i 
Åbo fungerade tätt som en del av den 
övriga stadsutvecklingen och stödde 
i stor utsträckning Åbos strategiska 
mål. Utöver det internationella och 
nationella nätverksbildandet har det lokala 
projektkonsortiet haft en mycket viktig roll. 
Ett särskilt tack alltså till Egentliga Finlands 
förbund, Åbo yrkeshögskola, Åbo Stadstrafik 
Ab, Wester Systems Oy och Gasum Oy, med 
vilka vi har samarbetat stadigt för att föra 
saker framåt. 

Ett nytt koncept i projektet har varit 
laboratorieområdestänkandet, alltså att 
åtgärder riktas särskilt mycket till ett visst 
område där det har konstaterats många 

Samtidigt är Åbo till sin storlek och stadsstruktur 
idealiskt för cykling och promenader: Över 90 
procent av åboborna bor mindre än 30 minuter 
med cykel från Salutorget. Det finns alltså en stor 
potential för att öka användningen av cyklar och 
därmed jämförbara transportmedel i Åbo och i 
projektet utnyttjades potentialen i form av olika 
smidiga försök. Vintern i norr och de växlande 
årstiderna medför många särpräglade utmaningar 
för mobiliteten men erbjuder också möjligheter till 
nya försök, såsom att främja vintercykling.

Åbo är också med tanke på sin geografiska storlek 
och befolkning en av de minsta ECCENTRIC-
städerna. Därför utvidgades största delen av de 
försök som genomfördes inom projektet från 
försöksområdet till att gälla hela staden, även om 
man påskyndade omvälvningen av mobiliteten 
mot en smartare riktning särskilt i Kuppis 
laboratorieområde. Stadscykelsystemet Föli-cyklar, 
den elektroniska busslinjen 1 från flygplatsen till 
hamnen samt testleden för vintercykling i centrum 
var kanske de mest synliga åtgärderna inom 
projektet i Åbo. 

I projektet har man dessutom främjat användningen 
av biogas som bränsle samt modellen Mobilitet 
som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS). I den 
här publikationen presenterar vi alla åtgärder som 
genomförts inom projektet CIVITAS ECCENTRIC i 
Åbo.

Centrala siffror i Åbo

9
åtgärder

6
partner

3.2 
miljoners  

total budget

utmaningar med anknytning till mobilitet. I 
Åbo har området för Åbo vetenskapspark 
fungerat som laboratorieområde för projektet. 
Området har så småningom börjat växa 
mycket kraftigt som centrum för företag och 
forskning. Antalet arbetsplatser i området har 
mångdubblats på drygt tio år utan en plan för 
hur trafikarrangemangen i området ska skötas. 
Med hjälp av projektet har man lyckats ändra 
riktningen så att man inte bara löser de problem 
som uppstått inom privatbilismen, utan man 
försöker utvidga repertoaren för mobiliteten och 
samtidigt skapa en smidig mobilitetsmiljö samt 
lyckade åtgärder i området även med tanke på 
en trivsam och hälsosam stadsmiljö.

Genom projektet CIVITAS ECCENTRIC 
skapades förutsättningar för att utveckla 
helheten Mobilitet som en tjänst och för 
första gången genomfördes en betydande 
utvärderingsprocess som en del av åtgärderna. 
Effekterna av Åbos åtgärder på strateginivå har 
varit betydande och via kommunikationen har 
de också konkretiserats på praktisk nivå. Den 
tydligaste förändringen är det övergripande 
tänkesätt som projektet ECCENTRIC fört med 
sig i utvecklingen av trafiken och mobiliteten 
som en del av stadsplaneringen.”

Timo Hintsanen 
stadsplaneringsdirektör, Åbo stad

Timo Hintsanen
Bild: Hannu Aaltonen
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Interaktiva och inkluderande metoder för 
trafiksystems- och trafikplanering
Egentliga Finlands förbund utredde och provade inkluderande metoder i trafiksystemsplaneringen 
i Åboregionen. Som grund för arbetet genomfördes en utredning om interaktiva och inkluderande 
metoder i trafiksystems- och trafikplaneringen, där de framkomna metoderna testades i 
genomförandet av utvecklingsplanen för anslutningsparkering i Åboregionen som blev klar i maj 
2018. Utredningen gjordes som ett konsultarbete och i konkurrensutsättningen förutsattes att 
inkluderande metoder används i arbetet. Som inkluderande metoder användes intervjuer som 
genomfördes i kommunerna, en elektronisk kartenkät för invånarna i området och workshopar för 
intressentgrupper. Man provade också på idébanksarbete och att använda Slack-plattformen. I 
september 2018 publicerades webbplatsen Kulje.fi. Syftet med webbplatsen är att fungera som 
en kanal där medborgare, politiska beslutsfattare och aktörer i området får aktuell information om 
trafiksystemarbetet i Åboregionen samt om de åtgärder som vidtas i regionen.

Prestationer
• Utredningen om de inkluderande 

metoderna gav många goda idéer 
som kan tas i bruk i det regionala 
trafiksystemarbetet.

• Erfarenheterna av genomförandet 
av arbetet i utvecklingsplanen 
för anslutningsparkering i 
Åboregionen var positiva.

• Det gick inte åt extra resurser 
för att genomföra delaktigheten, 
eftersom den hade inkluderats i 
beställningsarbetet. 

• Webbplatsen Kulje.fi lever kvar 
ännu efter projektet.

Vad händer härnäst? 
Man fortsätter öka delaktigheten i arbetet 
med Åboregionens trafiksystem. Man 
strävar efter att de testade åtgärderna ska 
bli en del av Egentliga Finlands förbunds 
vardagliga verksamhet, och å andra 
sidan testas nya metoder som lyfts fram i 
delaktighetsutredningen som en del av andra 
projekt. Utvecklingen av webbplatsen Kulje.
fi fortsätter så att den betjänar det regionala 
trafiksystemarbetet och Egentliga Finlands 
förbunds kommunikationsbehov så bra som 
möjligt.

Utvecklingsplanen för anslutningsparkering
Bild:  Anna Lilja

Kostnader 
Priset på utredningen 

om Åboregionens 
anslutningsparkering var cirka 

50 000 €. Det finns ingen 
jämförelsepunkt för huruvida 
utredningen skulle ha kostat 

mindre om man inte hade krävt 
att inkluderande metoder skulle 

användas. 

Centrala lärdomar 
• Av utredningen framgick att man i trafikplaneringen inte har vant sig vid att 

använda inkluderande metoder.

• Man noterade att delaktigheten också kan genomföras som en lätt process.

• Man provade på ett smidigt genomförande av delaktigheten genom att inte-
grera användningen av delaktighetsmetoder som ett obligatoriskt krav i up-
phandlingskriterierna för genomförandet av anslutningsparkeringsplanen och 
man fick goda exempel på fungerande praxis. 
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Enkät om trafikmiljön i Åbo  
kärnstadsregion
Egentliga Finlands förbund utvecklade och genomförde enkäten om trafikmiljön i Åbo 
kärnstadsregion som ett verktyg för att utveckla trafiksystemarbetet. Med hjälp av enkäten ville 
man utreda invånarnas mobilitetsvanor, attityder och förhållningssätt till målen och åtgärderna i det 
regionala trafiksystemarbetet. Trafikmiljöenkäten genomfördes som en webbenkät för invånarna i 
Åbo, Reso, Nådendal, Lundo och S:t Karins. Enkäten genomfördes för första gången våren 2017 
och den upprepades hösten 2019. Den första trafikmiljöenkäten besvarades av 3 530 invånare i 
området och den andra av 3 038.

Prestationer
• Med hjälp av enkäten fick man värdefull information 

om invånarnas mobilitetsvanor och -attityder.

• I båda enkäterna var man nöjd med antalet 
respondenter, man fick över 3 000 svar per enkät.

• Med hjälp av projektet skapades ett helt 
nytt fungerande verktyg för det regionala 
trafiksystemarbetet.

Trafikmiljöenkäten är ett verktyg för att utveckla trafiksystemarbetet.  
Bild: Saara Norrgran

Vad händer härnäst? 
Trafikmiljöenkäten visade sig vara ett meningsfullt verktyg i det regionala 
trafiksystemarbetet. Utifrån de genomförda enkäterna upptäcktes dock 
ett behov av fortsatt utveckling: Till exempel kan enkätens resultat inte 
generaliseras, även om antalet respondenter ganska väl följer områdets 
invånarfördelning. Avsikten är att i framtiden skapa ett verktyg av 
trafikmiljöenkäten som regelbundet kan upprepas och generaliseras och som 
betjänar det regionala trafiksystemarbetet så bra som möjligt. 

Centrala lärdomar 
• Den traditionella enkäten upplevdes fortfarande som en fungerande 

datainsamlingsform och man fick positiv respons på enkäten.

• Även för respondenter som i regel kör bil i Åbo kärnstadsregion är det viktigt att 
främja hållbara färdsätt och hållbar mobilitet.

• Utifrån resultaten är invånarna intresserade av trafiklösningar i sin egen närmiljö, 
men respondenterna upplevde att deras möjligheter att påverka var ganska 
dåliga. Det finns alltså mycket att göra när det gäller att öka delaktigheten i 
trafikplaneringen.

• De elektroniska enkäterna ansågs vara det effektivaste sättet att delta, så det 
finns behov av att även i fortsättningen genomföra trafikmiljöenkäten.
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Kuppis laboratorieområde 
Stadsdelen Kuppis valdes till laboratorieområde för trafikförsöken i Åbo med anledning av 
dess mångsidiga trafikförbindelser, stora antal studerande och företag samt centrala läge. Den 
djärva försökskultur som skapades under projektets gång genomfördes i Kuppis på många olika 
sätt, bland annat genom att planera en trafikpunkt i området, rikta kommunikation om hållbar 
mobilitet till företag och bostadsaktiebolag i Kuppis, förbättra gång- och cykelförbindelsen 
mellan Kuppis och Studentbyn, öka de gemensamma mobilitetstjänsterna i området och styra 
trafikarrangemangen på nya sätt. I laboratorieområdet ville man pröva lösningar som främjar 
hållbar mobilitet och som i framtiden kan utvidgas till att gälla också i andra delar av staden. Via 
kommunikationen ville man uppmuntra olika aktörer i Kuppis till en proaktiv dialog med staden, 
så att hållbar mobilitet kan främjas förutom i stadens verksamhet även i organisationernas egna 
lösningar.

Prestationer
• Till de viktigaste resultaten i Kuppis laboratorieområde kan räknas Kuppisparkens trafikförsök, 

där man förbjöd biltrafiken framför Kuppis idrottshall som omges av betydande trafikmängder 
dagligen. Begränsningen av trafiken ökade säkerheten i området.

• Under projektet förbättrades gång- och cykelförbindelserna under tågbanan och motorvägen 
mellan Kuppis och Studentbyn och på så sätt ökade områdets tillgänglighet. 

• Flera aktörer i området tog i bruk Åboregionens kollektivtrafik Fölis mobilitetstjänster och 
bussrutter på synliga entrétavlor samt som en del av sin egen kommunikation. 

• År 2017 skapades en framtidsbild för utvecklingen av Åbo vetenskapspark, Masterplan 2050, 
där man på ett bra sätt tar upp de saker som berör mobiliteten som projektet för med sig. 

• Enkäterna om förhållandena för hållbar mobilitet i Kuppis åren 2016 och 2018 visade att det 
största hindret för en mer hållbar mobilitet utgörs av människornas attityder och osmidiga 
resekedjor.

• Laboratorieområdets lämplighet som en plattform för mobilitetstjänster utreddes i Tiiu 
Tuomainens examensarbete Åbo stads beredskap att utveckla mobiliteten i serviceform: 
Förutsättningarna för genomförande av konceptet Mobility as a Service i Kuppisområdet.

Kommunikation
Med två års mellanrum skickades 
en enkät med mobilitetstema till 
organisationerna i Kuppis. I enkäten 
utreddes aktörernas erfarenheter av 
stöd för hållbar mobilitet i den egna 
organisationen och trafiklösningarna i 
området. Marknadsföringen av evenemang 
med mobilitetstema som ordnades under 
projektet riktades särskilt till aktörerna i 
Kuppis som lämnat sina kontaktuppgifter i 
samband med enkäterna.

Kuppis laboratorieområde
Bild: Åbo stad

Vad händer härnäst?
Det föreslås att trafikstyrningsarrangemangen utanför Kuppis idrottshall under 
försöket blir en permanent lösning. Utvecklingen av Kuppis vetenskapspark 
och campusområdet ligger högt i Åbos intresse och utvecklingsarbetet i dessa 
områden fortsätter inom stadens spetsprojekt. Utöver åtgärderna i området bör 
man även i fortsättningen utveckla incitamenten för hållbar mobilitet för Åbo 
stads egen personal, så att staden kan fungera som en modell för företagen. 
När man utvecklar nya mobilitetsförsök lönar det sig också att fortsätta arbetet 
med intressentgrupperna och samarbetet med de aktörer i Kuppis som har visat 
intresse.

Centrala lärdomar
• Den planerade trafikpunkten i anslutning till Kuppis järnvägsstation hann inte under 

projektets gång se dagsljus eftersom förhandlingarna med markägaren slutade i en 
återvändsgränd. Det var också en utmaning att få lokala aktörer, såsom bostadsaktiebolag 
eller företag, att aktivt delta i försöken. Mobilitet som tema är kanske inte tillräckligt 
lockande, särskilt eftersom det i början av projektet ännu inte fanns några färdiga lösningar 
att erbjuda. 

• Staden ska vara en möjliggörare för nya mobilitets- och trafiklösningar.

• För att öka kunskapen i riktningen mot företag och andra intressentgrupper lönar det sig att 
utnyttja experter som är insatta i saken och vars kärnverksamhet grundar sig på skapandet 
av mobilitetslösningar.

• I Marja Tommolas examensarbete Försök som hjälpmedel för trafikplanering: Förslag på 
trafikförsök i Kuppis i Åbo hittade man sex förslag på trafikförsök i Kuppisområdet i Åbo.
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En trafikpunkt som förenar färdsätten  
i Kuppis laboratorieområde
I Kuppis planerades en förstklassig trafikpunkt med ett centralt läge. Syftet med punkten var att 
kombinera färdsätt och -tjänster och på så sätt göra det möjligt att röra sig smidigt utan att äga 
en bil. Placeringen kartlades nära Kuppis tågstation. Stationsområdet ansågs vara en lämplig 
placeringsplats eftersom det ligger mitt bland läroanstalterna och arbetsplatskoncentrationerna 
och kombinerar tåg- och busstrafiken redan färdigt. Planeringen baserade sig på Petteri Kääriäs 
diplomarbete om Kuppis trafikcenter och -punkt som genomfördes som en del av CIVITAS 
ECCENTRIC-projektet. Genomförandet av trafikpunkten föll slutligen på tomtägandet eftersom 
förhandlingarna med den privata markägaren inte ledde till önskat slutresultat. Dessutom 
omvandlades det tänkta området under projekttiden plötsligt till ett byggplatsområde, vilket 
förhindrade genomförandet av trafikpunkten. Därefter fortsatte kartläggningen av alternativa 
platser i Kuppisområdet. Ingen av platserna kunde dock genomföras i enlighet med projektets 
tidtabell.

Prestationer
• Man väckte diskussionen om var man borde grunda en trafikpunkt i Åbo. 

• Man ökade medvetenheten om trafikpunktens koncept och dess samband 
med uppnåendet av stadens mål för klimatneutralitet.

• En grundlig kartläggning av trafikpunktens eventuella placeringsplatser 
genomfördes och observationsbilder och en genomförandeplan utarbetades.

• Man identifierade befintliga områden som förenar olika färdsätt.

• Sammanfattande rapport om planeringen av trafikpunkten.

Vad händer härnäst?
Planerna för trafikpunkten läggs fram för kännedom för Åbo stads 
planeringsarbete. Konceptets planer stöder planeringen av däcket i 
Kuppis, resecentret och spårvägen som är under beredning. 

För en enkel trafikpunkt identifierades fyra alternativa platser i 
Kuppisområdet. Utifrån dessa platser är det möjligt att börja genomföra 
en lätt trafikpunktslösning.

Centrala lärdomar
• Markområdenas ägarförhållanden ska utredas 

grundligt. Oklarheterna i markägandet var en av 
faktorerna till att genomförandet misslyckades.

• Det lönar sig att ha alternativa platser färdiga.

• I en del av trafikpunkterna ska det finnas en 
reservation för att utvidga punkten.

• Ju större trafikpunkten är, desto mer planering och 
resurser krävs för att genomföra den. Detta ska 
beaktas även inom den tid som reserverats för 
planeringen.

• Ett nära samarbete med trafikplanerarna är 
nödvändigt.

Illustration av Kuppis trafikpunkt.
Bild: Petteri Kääriä



16 17

Konceptet Mobilitet  
som en tjänst
Under åren 2017-2020 ökade man märkbart 
medvetenheten om tänkesättet Mobilitet som 
en tjänst i Åbo och främjade etableringen av 
operatörer som erbjuder mobilitetstjänster i Åbo. 
Åbos ansvar var att utveckla helheten Mobilitet 
som en tjänst som fungerar internationellt för 
att användas av alla projektets partnerstäder. 
Under projektet skapades omfattande mätare 
för beredskapsnivån för mobilitetstjänster. 
De fungerar som ett verktyg för att fastställa 
beredskapsnivån på stadsnivå. För att främja 
användningen av verktyget publicerades en 
omfattande utredning på engelska: MaaS 
readiness level for local authorities.

Prestationer
• Under projekttiden fördes förhandlingar 

med flera mobilitetsoperatörer 
och tjänsteleverantörer. En del av 
operatörerna lanserade eller piloterade 
sina tjänster i Åbo under projekttiden, 
en del planerar att etablera sig i Åbo 
under de närmaste åren.

• Nya elsparkcykeloperatörer kom in på 
marknaden i Åbo våren 2019. Projektet 
koordinerade samarbetet mellan nya 
elssparkcykeloperatörer och staden 
och påskyndade förhandlingarna med 
flera operatörer. 

• Man deltog i den nationella 
processen för utveckling av 
resekedjor och i genomförandet av 
det nationella tillväxtprogrammet för 
transportsektorn.

• Skapandet av 
verksamhetsförutsättningar för 
samanvändningsoperatörer 
har beaktats i Åbos förnyade 
parkeringslinjedragning, där man 
drar upp riktlinjerna för tillstånden för 
samanvändningsoperatörerna.

Centrala lärdomar 
• Det nationella samarbetet för att skapa 

servicestrukturen är väsentligt eftersom 
samma utmaningar berör alla.

• Staden ska ha en aktiv roll i 
diskussionen med företagen.

• En stad av Åbos storlek kan i betydande 
utsträckning påverka EU:s framtida 
utveckling. Detta skedde till exempel i 
fråga om mätarna för beredskapsnivån 
för Mobilitet som en tjänst.

• Rörelsedatans roll kommer att 
framhävas ytterligare i framtiden. Det 
är särskilt viktigt att vara vaken och 
aktiv i fråga om utvecklingsförloppet 
och beakta behoven som en del av 
konkurrensutsättningen.

Elsparkcyklarna kom till Åbo våren 2019.
Bild: Katarina Salokannel

Annat att nämna
I Åbo utreddes potentialen för 
samåkningsförsök. I samarbete 
med Coreorient Oy gjordes 
en bedömning av potentiella 
områden som lämpar sig 
för samåkning utifrån var de 
anställda i Åbo stad jobbar och 
bor och man planerade ett försök 
med plattformen PiggyBaggy 
som förenar skjutsar. Det 
egentliga försöket kunde inte 
genomföras våren 2020 på grund 
av Covid-19-pandemin, men 
som resultat producerades nyttig 
information om kommunikationen 
om samåkningsmöjligheterna 
samt för bedömningen och 
planeringen av stadens 
arbetstagares mobilitetsbehov.

Vad händer härnäst?
TÅbo stad vidareutvecklar helheten Mobilitet som en tjänst (Mobility as A Service, 
MaaS) så att man under de närmaste åren går vidare till följande nivåerna med MaaS-
beredskapsmätarna. Utvecklingsarbetet sker som en del av spetsprojektet Smart and Wise.

För att främja helheten Mobilitet som en tjänst krävs ett mer övergripande betraktelsesätt 
för att främja mobiliteten på lokal nivå. Om detta gjordes publikationen Guidelines on how 
to implement MaaS in local contexts, som visar Åbos uppdaterade beredskapsnivå i fråga 
om utvecklingen. Denna publikation drar upp riktlinjerna för utvecklingen av Åbos framtid i 
helheten Mobilitet som en tjänst.
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Tjänster som förenar färdsätten  
och biljettsamarbete
I projektet utvecklades ett bakgrundssystem för den regionala kollektivtrafiken så att produkter 
från andra tjänsteleverantörer kan integreras som en del av kollektivtrafikens biljettprodukter. 
Den första gränssnittsintegrationen, genom vilken systemet genomfördes, var biljettintegrationen 
för stadscyklar i samarbete med projektpartnern Western Systems Oy. Den gör det möjligt att 
använda stadscyklarna med kollektivtrafikens resekort (Föli-kort). Dessutom ingår rätten att 
använda stadscyklarna avgiftsfritt i de flesta Fölis periodkort.

Som en del av åtgärden testades möjligheterna till digital styrning med beaconer, dvs. Bluetooth-
fyrar, som en del av stadscykelsystemet. Samarbetet genomfördes med Laulava Ovipumppu 
och som resultat skapades en opas.io-helhet som senare har tagits i bruk i till exempel Tallinn. 
Dessutom förbättrades open source map:en så att karttjänsten bättre stöder användarna av 
kollektivtrafiken.

Prestationer
• Western Systems skapade 

gränssnittsbeskrivningen 
om Fölis integrationssätt. 
Gränssnittsbeskrivningen finns på 
adressen https://www.foli.fi/sv/
öppna-data.   

• Den regionala kollektivtrafiken har 
ingått samarbetsavtal med VR, Kyyti 
Group, Reittikioski och MaaS Global. 
Dessa företag kan integrera Fölis 
enkelbiljett i sitt serviceutbud.

• På den regionala kollektivtrafikens Fölis 
webbplats har man skapat en separat 
helhet för smarta trafiktjänster. 

• Evenemangsarrangörerna kan integrera 
kollektivtrafikbiljetten som en del av 
sina evenemangsbiljetter. Den första 
integrationen lanserades tillsammans 
med Åbo stadsteater hösten 2018. 
Därefter har biljettsamarbetet utvidgats 
till att gälla flera olika evenemang. 
Hittills har man redan samarbetat med 
fem olika aktörer.

I teaterbiljetten ingår en bussbiljett. 
Bild: Hannu Aaltonen

Vad händer härnäst?
Den regionala kollektivtrafiken vidareutvecklar biljettsamarbetet och 
möjliggör enhetliga och smidiga resekedjor för stadens invånare och 
besökare. Åbo har goda möjligheter att svara på olika aktörers behov av 
att integrera biljettprodukter. Intresset för biljettsamarbetet ökade betydligt 
efter att evenemangsbiljetten publicerades och samarbetet med olika 
aktörer väntas öka under de närmaste åren och samtidigt uppmuntra till en 
mer omfattande användning av kollektivtrafiken.

Centrala lärdomar
• Det är mycket viktigt att beakta GDPR  

och Mydata som en del av  
biljettintegrationerna. Om ämnet gjordes  
en pro gradu-avhandling: Vera Fovet,  
Data protection in a smart city bike system:  
the example of Turku.

• Genomförandet av gränssnitten kräver ett kontinuerligt och smidigt samarbete 
mellan flera parter. Systemen är beroende av varandra och eventuella 
förseningar hos en aktör har en betydande inverkan på genomförandet.

• Om systemet inte ursprungligen har skapats med tanke på 
integrationsaspekter är det mycket utmanande och i vissa fall till och med 
omöjligt att genomföra det i efterhand.

• Biljettintegrationen anses i den allmänna debatten vara lätt att genomföra, 
verkligheten är i denna fråga en annan. 

• I Mikko Haveris examensarbete Stadscyklarna och kundgränssnittets business 
intelligence: case Föli undersöktes kundernas användarvanor och faktorer som 
påverkar dem i stadscykeltjänsten.
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Säkra cykel- och promenadleder  
i Åbo – under alla årstider!
I projektet genomfördes en tolv kilometer lång testled för vintercykling mellan Åbo centrum och 
stadsdelen Kuppis. I underhållet av leden testades en ny metod för effektiverat vinterunderhåll under 
två vinterperioder. Enligt Cykelbarometern 2016, som bland annat utredde förhållandena för cykling, 
minskar cyklingsaktiviteten vintertid i Åbo mest på grund av halka och snömassan som bildas på 
vägarna. Man kartlade vinterunderhållsmetoderna som påverkar de iakttagna problemen genom 
en jämförelseundersökning och utifrån dess resultat valdes en borstsaltningsmetod för försöket. 
Vid borstsaltning avlägsnas snön från vägytan genom borstning och halkan bekämpas med en 
saltlösning som sprayas på vägytan. Entreprenaden för den effektiverade vinterunderhållsmetoden 
avvek avsevärt från de traditionella områdesentreprenaderna, så vid upprättandet av 
konkurrensutsättningsdokumenten skulle särskild uppmärksamhet fästas vid kvalitetskraven och 
beskrivningen av metoderna.

Prestationer
• Den tolv kilometer långa snö- och isfria cykelleden från Kuppis laboratorieområde till Åbo 

centrum är i bruk året runt.

• Nöjda stadsbor: 65 procent av stadsbornas respons var positiv och i undersökningen som 
genomfördes år 2019 var 79 procent nöjda med vinterunderhållet av cykelleden i Åbo.

• Från försök till en del av den grundläggande verksamheten: Utvidgningen av det effektiverade 
vinterunderhållet fortsätter i samband med konkurrensutsättningen av entreprenader. Dessutom 
har försöket inspirerat till att aktivt testa även andra nya metoder för vinterunderhållet.

• Den verifierade ökningen av antalet vintercyklister: Efter att det effektiverade vinterunderhållet 
togs i bruk har man i cyklistmängderna som uppmätts på testleden i januari-februari 2018-2020 
konstaterat en ökning på nästan 70 procent jämfört med januari-februari 2016-2017.  

• De effektiverade metoderna för vinterunderhållet har beaktats i Åbo stads nya 
utvecklingsprogram för cykling.

Kommunikation
• Utöver de traditionella kommunikationskanalerna 

informerades stadsborna om testleden med 
skyltar längs leden.

• Under försöksvintern 2017-2018 fungerade en 
lokal cykelorganisation som testgrupp som aktivt 
följde med ledens skick och gav effektiverad 
respons.

• Det skrevs ett diplomarbete om 
beredningsarbetet för testleden för vintercykling: 
Annette Korkiakangas Utveckling av den 
prioriterade vintercykelleden – Case Åbos testled 
för vintercykling. 

• Om försöksvintrarna sammanställdes en rapport: 
Testleden för vintercykling 2017–2019.

Stadsborna har varit nöjda med testleden för vintercykling.
Bild: Katarina Salokannel

Vad händer härnäst?
• Efter projektet fick leden för 

effektiverat vinterunderhåll 
en fortsättning och den har 
planerats bli en permanent del 
av Åbo stads vinterunderhåll och 
den utvidgas år för år. År 2019 
var en cirka 20 kilometer lång led 
för effektiverat vinterunderhåll 
i användning och målet är att 
leden före år 2025 ska vara över 
80 kilometer lång.

• Förutom borstsaltning testades 
också borstsandning, som 
gav goda erfarenheter. Båda 
metoderna för effektiverat 
vinterunderhåll konstaterades 
vara effektiva både vid 
borttagning av snö och 
halkbekämpning.

Centrala lärdomar
• Förutsättningen för att lyckas var god planering 

samt ett fungerande samarbete och en tät dialog 
med entreprenören. 

• Det lönar sig att förhålla sig öppet till den första 
vintern som en inlärningsprocess och vara beredd 
att anpassa sig till förändringsbehoven.

• Insamlingen av respons, mätningen och 
utvärderingen av resultaten har en viktig roll i 
motiveringen till den fortsatta verksamheten.

Kostnader 
Kostnaderna för borstsaltningen 
under Åbos första vinterperiod 

(2017/2018) var uppskattningsvis 
6 200 €/ km.

Annat att nämna
I Åbo genomfördes också ett lätt försök för att öka säkerheten och man 
utredde de säkerhetsrisker som tillfälliga byggen orsakar fotgängare 
och cyklister. I Mikko Suhonens examensarbete undersöktes nivån på 
trafikarrangemangen för tillfälliga gång- och cykelvägar och anvisningarna i 
anslutning till dem i Åbo stad. Förutom att man kompletterade anvisningarna, 
fördes en dialog med de entreprenörer som utför grävarbeten om möjligheterna 
till nya säkerhetsanordningar som förbättrar säkerheten på byggplatserna 
Utifrån diskussionerna genomfördes ett kort försök om att använda led-
byggplatsstaket, som urskiljs bättre än traditionella stängsel, i avgränsningen 
av grävningar på byggplatser i centrumområdet i mörka förhållanden.
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Cykelbarometrarna 2016 och 2019
I cykelbarometern utreds Åbo stads invånares inställning till att främja cyklingen samt de cyklande 
invånarnas uppfattning om cyklingsförhållandena och cyklingens kvalitet i Åbo. Särskilt intresserad 
var man av vintercykling.

Undersökningsmaterialet samlades in genom telefonintervjuer i november-december 2016 och 
2019. Urvalet representerar åbobor i åldern 18-74 år. År 2016 gjordes 1 012 intervjuer och år 2019 
gjordes 1 001 intervjuer.

Enligt undersökningen får Åbo stad ett starkt stöd av invånarna för sitt mål att främja cyklingen 
och förbättra cyklingsförhållandena. Nästan alla Åbo stads invånare förhåller sig positivt till att 
främja cyklingen.

Prestationer
• Resultaten förbättrades inte väsentligt mellan cykelbarometrarna 2016 och 2019.

• Enligt barometern väljs cykeln som färdsätt på grund av dess behändighet och cyklisten 
är mest sannolikt på väg till arbetet eller skolan. 

• Enligt undersökningen 2019 var 89 procent av invånarna åtminstone ganska nöjda med 
Åbo som cykelstad. 

• Drygt en femtedel av Åboborna cyklar året runt.

• Cykelbarometern 2016 

• Cykelbarometern 2019 

• Katariina Salokannel skrev sitt examensarbete om cykelparkering: Delningsekonomi 
som en del av utvecklingen av hållbar mobilitet: Cykelparkeringstjänsten i Åbo stad.

Centrala lärdomar
• Åboborna skulle cykla mer om 

cykelnätet var mer heltäckande och 
cyklingen säkrare.

• Cyklisternas nöjdhet skulle öka av 
bättre parkeringsmöjligheter för cyklar, 
bättre undantagsarrangemang för 
cykelavstånden under byggen samt 
separering av trafiklederna.

• Av dem som cyklar året runt är 79 
procent åtminstone ganska nöjda 
med cykelvägarnas vinterunderhåll. 
Förbättringar önskas särskilt 
för avlägsnande av issörja och 
halkbekämpning.

Vad händer härnäst?
Det rekommenderas att cykelbarometrarna genomförs även i fortsättningen, 
eftersom en regelbunden upprepning gör det möjligt att inkludera resultaten i 
uppföljningsmätaren för cykling på kort sikt. Den första cykelbarometern gjordes 
år 2016 och den andra år 2019. Utifrån barometerns resultat kan man få åboborna 
att cykla mer genom att satsa på cykeltrafiknätets täckning och enhetlighet, 
cykelparkeringsplatsernas säkerhet och cykelsäkerheten.

Åboborna förhåller sig positivt till att främja cykling.  
Bild: Katarina Salokannel

Utvärdering
I cykelbarometern bör man beakta att man 
under tre år inte kan förvänta sig någon 
stor förändring i undersökningsresultaten. 
I sådana här frågor sker förändringarna 
långsamt. Dessutom bör man beakta att man i 
undersökningen definierade en cyklist som en 
invånare i Åbo stad som cyklar minst en gång i 
veckan under den snöfria tiden.
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Åbos stadscyklar, alltså Föli-cyklarna
I och med projektet infördes i Åbo Finlands första stadscykelsystem Föli-cyklar. Systemet är i 
bruk året runt och det integrerades i kollektivtrafiken. Det huvudsakliga målet med åtgärden är att 
främja en bilfri livsstil genom att införa ett nytt färdsätt i Åbo som underlättar och gör i synnerhet 
de korta förflyttningarna i centrumområdet snabbare. I och med stadscyklarna ville man göra 
cyklingen mer lockande och populär, och dessutom förväntades de underlätta cyklingen både i 
centrum och Kuppis. I Åbos stationära stadscykelsystem finns 300 cyklar och 41 stationer. 

Prestationer
• Föli-cyklarnas system byggdes på ett nytt sätt vilket möjliggör olika biljettintegrationer, såsom 

användning av cyklarna med Fölis säsongskort. 

• Roll som vägvisare: Andra finländska städer har redan tagit modell av Åbos sätt att bygga upp 
ett stadscykelsystem. 

• Stadscyklarna har ökat synligheten för åretruntcykling i Åbo. Föli-cyklarna fick år 2018 det 
riksomfattande erkännandet Årets cykelgärning tack vare att cyklarna är i bruk året runt. 

• I Åbo stadscykelsystem har privata aktörer möjlighet att köpa en stadscykelstation till sin egen 
tomt och det har redan köpts tre sådana.

• Två examenarbeten har gjorts om Åbo stadscykelsystem: Mikko Vallbackas Anskaffning 
av en mobilitetstjänst – Case Åbo stadscykelsystem och Jere Sipponens Nuläget för 
stadscykelsystemet Föli-cyklar och stamlinjereformens effekt på utvidgningen av systemet i Åbo.

Kommunikation
Föli-cyklarna har ett starkt varumärke och deras egna identifierbara visuella utseende 
överensstämmer med Fölis. Systemet har haft god mediesynlighet och det har väckt intresse 
året runt. Åbo stads och Fölis kanaler för kommunikation och marknadsföring har använts för 
kommunikationen för stadscyklarna. Utmaningen har varit att skilja på olika kommunikations- 
och marknadsföringsbehov samt att nå stadsborna på bred front.

Kostnader
Värdet på avtalet för Åbo stadscykelsystem under 
perioden 1.5.2018-30.4.2021 är cirka 2,2 miljoner euro. 
Av det betalar projektet CIVITAS ECCENTRIC 380 000 
euro och täcker också en del av koordinerings- och 
kommunikationskostnaderna samt IT-integrationen. 
Cyklarnas reklamutrymme och de tio elektroniska 
reklamskyltar som placerats i Åbo har konkurrensutsatts 
separat och systemet får intäkter av dem.

Föli-cyklarna används året runt.
Bild: Katarina Salokannel

Vad händer härnäst?
Avtalsperioden för stadscyklarna var tre år och avtalet 
innehöll en optionsperiod på tre år. Under hösten 2020 
fattades beslutet att staden inte använder optionen. 
Hösten 2020 föreslog stadsdirektören att systemet 
konkurrensutsätts på nytt. I Åbo önskas ett system som 
täcker ett större område än centrum och som fungerar 
med kontaktlös betalningsteknik.

Centrala lärdomar
• Det är bra att ha en kort avtalsperiod för nya typer av mobilitetstjänster eftersom 

det möjliggör en kritisk bedömning i förhållande till den snabbt växlande 
marknadssituationen.

• Det behövs tillräckligt med tid för att testa produkten, vilket ska beaktas redan i 
konkurrensutsättningsskedet. Det är utmanande att i efterhand utveckla nytt med 
tjänsteproducenten.

• Nya tjänster kräver kontinuerlig marknadsföring och kommunikation för att väcka 
kundernas intresse. Med anledning av detta har antalet användare varit beklagligt 
lågt. I maj 2018 var antalet användare som högst. Då gjorde man med stadscyklarna i 
genomsnitt 3,2 resor per cykel och dag.

• Elcyklar testades som en del av systemet under ett halvår. Elcyklarna fungerade bra 
och användarna tyckte att elassistensen var behändig.

Annat att nämna
Anu Aalto gjorde ett examensarbete 
om Föli-cyklarna, där man genom 
berättande sätt och metoder byggde 
upp ett starkt varumärke som 
utmärker sig för stadscyklarna, dess 
kommunikation och marknadsföring. 
Forskningsmålet var att observera 
användningen av berättelser 
i kontexten för utveckling av 
varumärket.   

Utvärdering
Målet var att stadscyklarna 
skulle locka stadsborna 
att öka användningen av 
kollektivtrafik. Systemets 
användarmängd har inte varit 
så hög som man förväntade 
sig, trots att användarnas 
belåtenhet med systemet varit 
ganska hög, 3.9 på skalan 
1-5 (1=dålig, 5=utmärkt). Det 
har gjorts en publikation om 
stadscyklarna Stadscyklarna 
2018–2021. 
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Elektronisk kollektivtrafik
Utvecklingen av den elektroniska kollektivtrafiken hade inletts i Åbo redan innan projektet CIVITAS 
ECCENTRIC inleddes. Tack vare detta startade den första elbussen på linje 1 mellan Åbo hamn 
och flygplatsen i oktober 2016 alldeles i början av projektet. Följande år fick man förstärkning av 
ytterligare fem bussar. Tjänsten har hela tiden utvecklats genom att förbättra batteriernas och 
laddningens funktion. Tack vare detta har antalet kilometer som bussarna kört varit bättre för 
varje år. Fram till hösten 2020 hade man kört sammanlagt 1,6 miljoner kilometer med bussarna. 
Åtgärden genomfördes i samarbete med Åbo stadstrafik Ab.

Prestationer
• Genom att modigt pröva lyckades man förverkliga Finlands första eldrivna busslinje och nu har 

bussarna 1,6 miljoner körda kilometer bakom sig.

• Många erfarenheter och lärdomar: Den operativa verksamheten, programvaruutvecklingen och 
elbussarnas särskilda egenskaper och lönsamhet blev bekanta under försöket.

• Man har skapat en hållbar grund för att utveckla en miljövänligare kollektivtrafik.

• Elbussarna kördes av 25 förare och utifrån deras respons förbättrades bussarnas körkomfort. 

• Utvidgningsplanen för elbussarna har genomförts och elbussarna har inkluderats i den normala 
upphandlingsprocessen i Åbo. Sanni Riekkis diplomarbete Utvidgningen av elbusstrafiken i 
Åboregionen utredde möjligheterna att utvidga elbusstrafiken. 

• Projektet kartlade möjligheten att utvidga den elektroniska kollektivtrafiken till vattenmiljön. 
Detta arbete fungerar som stöd för en eventuell fortsatt utveckling.

Kommunikation
Marknadsföringen av elbussarna 
har varit en intensiv del av Fölis 
kommunikation och flera kampanjer har 
genomförts för att marknadsföra dem, 
särskilt i sociala medier. Elbussarna 
skiljer sig också från de traditionella 
bussarna med sitt gröna utseende.

Finlands första elbusslinje fanns i Åbo.
Bild: Åboregionens kollektivtrafik Föli

Vad händer härnäst?
Åboregionens kollektivtrafik 
Föli fortsätter systematiskt att 
införa elbussarna som en del av 
kollektivtrafiken. Ett av målen i Fölis 
plan för att utvidga den elektroniska 
kollektivtrafiken är att 47 nya elbussar 
ska köra kollektivtrafikens rutter 
före sommaren 2021. Detta kan ses 
som en mätare för hur väl åtgärden 
lyckats. 

Centrala lärdomar
• Ny teknik och nya, ganska oerfarna aktörer skapar 

osäkerhetsfaktorer. Eftersom det inte finns några gamla 
verksamhetsmodeller måste man redan från början själv 
skapa ett nytt normalt. 

• Att arbeta med start up-företag innebär alltid en 
ekonomisk risk.

• I och med det internationella projektet skapades många 
nya kontakter utomlands och genom att följa andra 
länders exempel kunde man också utveckla den egna 
verksamheten.

Utvärdering
• Elbussarna på linje 1 har medfört 

betydande utsläppsminskningar:  
Till exempel år 2019 uppstod det cirka  
530 ton mindre CO2-utsläpp i staden tack 
vare elbussarna.

• Elbussarnas körprestation har förbättrats 
avsevärt under användningsåren.

• Passagerarna har varit mycket nöjda  
med elbussarna.
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Främjande av elektroniska färdsätt
I Åbo utreddes möjligheterna att öka de elektroniska färdsätten för stadens anställda och främja 
medvetenheten om alternativen för elektroniska färdsätt. I ett försök som pågick i ett år erbjöds 
stadens anställda sammanlagt nio olika lätta elfordon för arbetsresor, tjänsteresor och fritidsresor. 
Försöket genomfördes i samarbete med Valonias* experter på mobilitet. Utöver lätta fordon 
testades också ett koncept för samanvändning av elbil för stadens anställda. Under tjänstetid 
stod elbilen till arbetstagarnas förfogande avgiftsfritt och därefter kunde bilen bokas för personlig 
körning till ett pris som var förmånligare än marknadsnivån. Den drygt ett halvår långa tjänsten 
som producerades i samarbete med Hertz Car Sharing samlade rikligt med berömlig respons.

* Valonia är en expertorganisation vars kärnkompetens är miljö- och energifrågor samt hållbar 
utveckling. Valonia fungerar som en del av Egentliga Finlands förbund.

Prestationer
• Omfattande användarupplevelser av tio olika elfordon. 

• Användarupplevelser året runt under alla årstider.

• 105 försökspersoner och 89 rapporterade användarerfarenheter av lätta elfordon.

• Försöket med elektroniska färdsätt påskyndade flera företags affärsverksamhet till att till 
exempel utvidga utbudet av leasingtjänster.

• Enorm erfarenhet av avtals- och finansieringsmodeller, kraven på elbilarna och 
förutsättningarna för att lyckas.  

• En elbil för samanvändning svarade på mobilitetsbehovet hos både stadens anställda 
och andra aktörer i området. Tjänsten som nådde stor popularitet inspirerade tre andra 
samarbetspartner att förhandla om en fortsättning med tjänsteleverantören efter att försöket 
avslutades.

• En rapport om försöket sammanställdes Smidigt med el – Elektroniska transportmedel i bruk 
för Åbo stads anställda.

Elbilen som var i samanvändning var populär. 
Bild: Hannu Aaltonen

Kostnader
• Arbetskraftskostnad under försöket: 

Projektarbetare 51 761 € + 
Projektpartner 5 100 €

• Kostnaderna för nio lätta elfordon:  
28 321 €/år

• Kostnaderna för elbilsförsöket:  
7 528,72 €/6 mån.

Vad händer härnäst?
I Åbo stads planering som fokuserar på mobilitet utnyttjas lärdomarna från försöken med 
lätta elfordon. I och med försöket har omfattningen av möjligheterna till elektroniska färdsätt 
kartlagts och testats på ett mångsidigt sätt och kunskapen om ämnet har ökat. Resultaten 
av samanvändningen och den kostnadsfördelning som den möjliggör samt försökets övriga 
resultat, erfarenheter och respons kommer att utnyttjas när stadens processer i anslutning till 
samanvändning utvecklas.  En elektronisk samanvändningsbil kan dessutom användas permanent 
efter försöket, eftersom stadens samarbetspartner har uttryckt sin vilja att fortsätta tjänsten och de 
förhandlar om den med tjänsteleverantören. 

Centrala lärdomar
• Av de testade transportmedlen var elcykeln den populäraste och mest pålitliga.

• Elfordon är en relativt ny bekantskap i vägtrafiken, så tekniken och fordonen  
utvecklas snabbt. 

• Ett leasingavtal som omfattar service, reparationer och transporter är ett fungerande 
koncept för gemensam användning av denna typ av fordon.

• Ett fordon som passar de personliga behoven ska väljas noggrant utifrån 
användningsändamål och användningsbehov och med beaktande av 
vinteranvändningen. Ville Heikkilä har skrivit ett examensarbete om lätta elfordons 
lämplighet för åretrunttrafik.

• Det lönar sig att avtala om prissättningen av en samanvändningsbil så att den baserar 
sig på användningen.  

• Det är bra om tjänsteleverantören är lokal och till och med fysiskt nära.  

• Det lönar sig att på förhand komma överens med tjänsteleverantören om att  
överlämna alla eventuella data till beställaren.

Annat att nämna
• Lätta elfordon blev lagliga i 

vägtrafiken i Finland 1.1.2016. 

• Som lätta elektroniska 
transportmedel klassificeras fordon 
vars motors största nominella effekt 
är högst 1 kilowatt och konstruktiv 
hastighet högst 25 kilometer i 
timmen.

• Sådana är till exempel elcyklar, 
elskotrar, lätta bilar, elsparkcykel 
samt andra motsvarande 
anordningar som uppfyller 
de kriterier som fastställs i 
fordonslagen för anordningstypen 
i fråga.

• För att köra dessa fordon behövs 
inget körkort och för dem gäller 
trafikreglerna för cyklister.
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Främjande av användningen av biogas  
som trafikbränsle
Under projektets gång genomförde Gasum Oy ett försök med användning av biogas som bränsle 
för tunga fordon. Två slamtransportrutter kördes med biogaslångtradare. Gasum Oy främjar aktivt 
en ökad användning av biogas i logistiken och persontrafiken. Målet var att öka användningen 
av biogas för privat bruk och tung godstrafik i Åbo. Den första tankningsstationen för både 
personbilar och tyngre fordon togs i bruk i Åbo år 2016 och målet var att öka antalet stationer med 
två före år 2020. 

Prestationer
• Åbos första gastankningsstation öppnades 

för bilister på Importleden 2 i Åbo hamn 
7.11.2016.

• Stationen är Finlands första 
gastankningsstation avsedd för såväl 
personbilar, nyttofordon som tung trafik.

• Den totala körmängden för två 
biogaslångtradare var 137 100 kilometer.

• Genom samarbete uppnåddes målet att öka 
användningen av biogas som trafikbränsle i 
Åboregionen.

• Till följd av åtgärden minskade CO2-
utsläppen med 87,7 ton per år. NM- 
och NOx-utsläppen beaktades inte i 
beräkningarna.

Användningen av biogas som trafikbränsle har ökat i Åboregionen.
Bild: Gasum Oy

Kommunikation
• Synligheten i medierna har varit god, 

särskilt i branschtidningar.

• Omfattande målgrupper.

• Projektet CIVITAS ECCENTRIC 
har fått synlighet i utseendet och 
tejpningen av de fordon som kör på 
försöksrutten. 

• Gasum Oy har aktivt haft egen 
nyhetsrapportering.

Vad händer härnäst?
Användningen av biogas som 
trafikbränsle har ökat i Åboregionen. De 
nya biogastankstationerna som lämpar 
sig för personbilar har gjort det möjligt 
att gasdrivna personbilar har kunnat 
bli vanligare i Åboregionen. Gasum Oy 
fortsätter sitt arbete för att utvidga sitt 
nätverk av gasstationer.

Centrala lärdomar
• I försöket observerades att långtradarna ska vara treaxlade för att de ska lämpa 

sig för sitt ändamål att dra tunga slamlaster.

• Långtradarna ska också lämpa sig för landsbygdstrafik.

• En utmaning var att de fordonskombinationer som hade anskaffats inte hade 
möjlighet att köra med fulla slamlaster och att den ena släpvagnen gick sönder 
under försöksperioden.

Annat att nämna
• I slutet av år 2015 fanns det i Finland 

sammanlagt cirka 1 800 fordon som 
använde komprimerad gas (CNG, CBG). 
År 2020 fanns det redan 14 000 sådana 
fordon. Utöver dessa finns det cirka 200 
LBG-långtradare i vägtrafiken. 

• Även de första fordonen som använder 
flytande gas (LNG, LBG) togs i bruk år 
2015.
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Kommunikation
Under projektets gång inkluderades 
kommunikationen om processerna 
och åtgärderna för hållbar mobilitet 
tätt i stadens övriga aktuella 
kommunikation. Man informerade om 
projektets åtgärder via flera kanaler 
genom att använda Åbo stads och 
projektets partners kanaler.

Evenemang och kampanjer
Under projekttiden genomfördes många olika 
evenemang med anknytning till mobilitet. 
Dessa var till exempel evenemangsserien 
Turku Future Forum år 2017, Stadscyklarnas 
lanseringstillfälle år 2018 och 
Trafikantveckans publikevenemang år 2019. 
Med hjälp av evenemangens deltagarlistor 
har man också sammanställt en mottagarlista 
för CIVITAS ECCENTRIC-nyhetsbrevet som 
har 8 136 mottagare.

Under projektets gång genomfördes 
flera marknadsförings- och 
kommunikationskampanjer i samarbete med 
samarbetspartnerna. 

Stadscyklarnas eget  
varumärke 
Styrkorna i Åbo stadscykelsystem är den 
visuella profil och det varumärke som 
skapats inom ramen för projektet. Föli-
cyklarnas gula färg och övriga färgvärld är 
enhetliga med Åboregionens kollektivtrafik 
Föli. I stadscyklarnas kommunikation 
används Fölis kommunikationskanaler och 
visuella uttryck.

Internationell  
synlighet för Åbo 
Under projektperioden har Åbos 
projekthelhet och enskilda åtgärder 
presenterats årligen som en del av 
projektkonsortiet och separat vid 
flera nationella och internationella 
konferenser och evenemang. Åbo var 
ofta framme vid följande konferenser 
under åren 2016-2020: ECOMM, 
CIVITAS Forum och VeloFinland. I 
synnerhet cyklingsåtgärderna kom 
väl fram år 2019 på bland annat 
kongresserna Velocity, VeloFinland och 
World Winter Cycling.

En serie med 50 artiklar
Hösten 2020 producerades i projektet en omfattande artikelserie om mobilitet 
tillsammans med fem olika reportrar. I publikationsserien som består av 50 
artiklar behandlas olika delområden inom mobilitet i Åbo på ett mångsidigt 
sätt, och man lyfter också fram perspektiven och målen för regionens övriga 
projekt för hållbar mobilitet.

Publikationer om smart 
mobilitet
• Inom ramen för projektet CIVITAS ECCENTRIC 

har man på finska gett ut publikationer 
med temat mobilitet, såsom olika rapporter, 
examensarbeten, översikter och artiklar. 

• Projektets engelskspråkiga publikationer, 
såsom broschyrer, rapporter och faktablad 
finns på projektets internationella 
webbplats.

• Projektets slutpublikation på engelska.

Videomaterial
Inom projektet genomfördes flera videor:

• På engelska: 
på den internationella 
YouTube-kanalen. 

• På finska på Åbo stads YouTube-kanal 
med sökordet CIVITAS.

Ihmisten kaupunki
Bild: Hilda Ylhäinen

Den identifierbara profilen är Föli-cyklarnas styrka.
Bild: Katarina Salokannel

Bild av en stadscykel annonseringskampanj.
Bild: mainostoimisto Hansdotter

Konstbildsserien 
Kenen ehdoilla  
(På vems villkor)
Projektet inspirerades av 
Madrid och genomförde en 
serie konstbilder med namnet 
Kenen ehdoilla (På vems 
villkor). Bilderna ska väcka 
åskådaren att fundera på Åbo 
och hur man rör sig i staden på 
ett nytt sätt. Konstbilderna kan 
presenteras både digitalt och 
som tryckta konstverk. 

https://civitas.eu/eccentric
https://civitas.eu/eccentric
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
http://bit.ly/civitaseccentric
http://bit.ly/civitaseccentric
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Projektutvärderingen ger 
kunskap åt oss och andra 
Konsekvensbedömningen 
fördjupar sig i de konkreta 
fördelar som uppnåtts med hjälp 
av projektet
Hållbar mobilitet främjas i städerna genom många 
slags projekt och åtgärder och vid utvärderingen 
av deras konsekvenser granskar man hur väl de 
vidtagna åtgärderna lyckats och hur effektiva 
de är. Det är dock mycket vanligt att projekt och 
försök med stor budget genomförs utan att deras 
konsekvenser och slagkraft analyseras med 
tillräcklig noggrannhet och utan att deras skalbarhet 
övervägs. Även när projektresultaten har utvärderats 
systematiskt granskas de ofta på basis av rent 
mätbara slutresultat. Man glömmer utvärderingen av 
själva projektprocesserna och att lära sig av den. 

Man ska inte underskatta mätningen av projekten 
och utvärderingen av de konkreta konsekvenserna 
– de behövs för att få reda på vad som i bästa fall 
kan uppnås med vissa insatser. Det är dock bra 
att komma ihåg att man kan uppnå de önskade 
konsekvenserna på många olika sätt och att det kan 

Processutvärderingen ger 
värdefull kunskap för att främja 
hållbar mobilitet
I projektutvärderingen av projektet CIVITAS 
ECCENTRIC granskades alltså både åtgärdernas 
konsekvenser och deras processer, dvs. vilka 
faktorer som främjade eller hindrade åtgärdernas 
framgång. Medan utvärderingen av projektens 
konsekvenser fördjupar sig i konkreta fördelar som 
uppnåtts med hjälp av projektet, fokuserar man i 
processutvärderingen mer på att lära sig av själva 
genomförandet av försöken eller projektet. Vilka 
faktorer främjar en förändring av hållbar mobilitet? 
Och vilka faktorer hindrar det?

Under processutvärderingen i Åbo lyftes frågor 
förknippade med markägarskap som en av de 
viktigaste faktorerna som hindrar främjandet 
av hållbar mobilitet i städerna mitt i trycket 
på markanvändningen. Huvudfrågan var hur 
städerna kan främja utvecklingen av infrastruktur 
för hållbar mobilitet i sådana markområden som 
staden inte nödvändigtvis själv äger. Till exempel 
i ECCENTRIC-projektet var ett av problemen vid 
den oförverkligade trafikpunkten att markägarna i 
området inte såg något mervärde i byggandet av 
trafikpunkten och därmed inte tillät något sådant 
i de områden som de ägde och som skulle vara 
idealiska med tanke på placeringen. För att lösa 
detta problem kan man i fortsättningen fästa 
mer uppmärksamhet vid de utmaningar som är 
förknippade med stadsrummet redan i ett tidigt 
planeringsskede.

Som exemplet ovan visar är det viktigt att de 
intressentgrupper som är väsentliga för projektet 
kopplas till planeringen och de kan samtidigt 
fungera som en kraft som både hindrar utvecklingen 
och driver utvecklingen framåt. Pilotprojektet för 
effektiverat vinterunderhåll som genomfördes inom 
projektet lyckades till exempel utmärkt – både 
invånarna och en grupp aktiva cyklister kunde delta 
på ett mångsidigt sätt med att ge respons och 
därigenom fick man värdefull information om hur 
underhållsmetoden fungerar.

I projektet har just dessa processläror ansetts 
vara mycket viktiga med tanke på planeringen av 
kommande motsvarande projekt eller åtgärder. 
Granskningen av processlärdomarna hjälper också 
till att bedöma om åtgärderna är genomförbara i 
andra städer och om de kan skalas mer omfattande 
inom den egna staden. Det är viktigt att kartlägga 
och analysera olika faktorer som hindrar eller främjar 
hållbar mobilitet i samarbete med projektpersonalen 
och intressentgrupperna när man strävar efter 
att planera åtgärderna effektivt och få ett så brett 
godkännande som möjligt bland användarna.  

finnas olika utmaningar för att uppnå dem. Just av 
denna anledning är en mångsidig projektutvärdering, 
som omfattar både konsekvenserna och 
utvärderingen av utmaningarna eller drivrutinerna 
som projektet medför, guld värt för att uppnå målen 
för hållbar mobilitet.

Inom ramen för ECCENTRIC-projektet genomfördes 
en omfattande utvärderingsram där man granskade 
följande faktorer för varje åtgärd:

• Vilka var målen med åtgärden?

• Uppnåddes dessa mål? Lyckades man till 
exempel ändra färdsätten till att bli mer hållbara?

• Vilka faktorer hindrade eller främjade uppnåendet 
av målen för åtgärden?

• Kan åtgärden skalas vidare i den egna staden eller 
någon annanstans?

Processlärdomarna är viktiga för planeringen av kommande projekt och åtgärder.
Bild: Annika Kunnasvirta
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Vad hämtade ECCENTR IC  
med sig till Åbo?
Ändring av tänkesättet
• I och med projektet förstod man vikten av 

att granska och samordna den övergripande 
mobiliteten. Dessutom blev det s.k. 
laboratorieområdestänkandet en del av Åbos 
utveckling. Dessa beaktades delvis i planeringen 
och resursfördelningen av Åbos spetsprojekt.

• Ett nytt tänkande i Åbo var helhetstänkandet 
Mobilitet som en tjänst, som senare har påverkat 
flera olika planeringsprocesser.

• Vikten av kommunikationen om mobiliteten 
uppfattades som en del av Åbos övergripande 
kommunikation. Kommunikationen genomfördes 
aktivt genom ett brett urval av metoder.

• Projektet lyfte fram behovet av ett mer omfattande 
regionalt samarbete i utvecklingen av trafiken och 
mobiliteten.

• En stad av Åbos storlek kan i betydande 
utsträckning påverka EU:s framtida utveckling. 
Ett bra exempel på detta är mätaren för 
beredskapsnivån för Mobilitet som en tjänst som 
utvecklades i Åbo.

Projektet påverkade följande 
handlingar antingen direkt eller 
indirekt:
• SECAP-plan (12/2017)

• Det nationella tillväxtprogrammet för 
transportsektorn 2018-2022 (12/2017) och dess 
uppdatering (2020)

• Utvecklingsprogrammet för cykling (2018)

• Riktlinjer för parkeringen 12/2019

• Åboregionens avtal för markanvändning, boende

• och trafik (MBT) 2020-2031

• Uppdatering av Egentliga Finlands trafiksystemplan 
(2020)

• Åbo generalplan 2029 (Planförslag 2020) 

Med tanke på genomförandet 
av projektet lärde man sig bland 
annat följande:   
• Med tanke på projektets effektivitet är det 

av största vikt att satsa mer än tidigare på 
utvärderingsprocessen redan i projektets 
planeringsskede.

• Det är strategiskt viktigt att ett projekt 
för övergripande mobilitet placeras på 
stadskoncernnivå. 

• I ett långvarigt och omfattande projekt ska 
omsättningen av arbetstagare beaktas bättre än 
tidigare i arbetssätten.

• Kompetensbehovet varierar i projektets 
olika skeden och det är viktigt att beakta i 
planeringsskedet. Särskild uppmärksamhet ska 
fästas vid att vidsträckt engagera experterna vid 
stadens grundorganisation. 

• Ett projekt som ECCENTRIC handlar framför 
allt om att genomföra nya koncept. Här är det 
särskilt viktigt att ha kunskap om tjänstedesign, 
affärsutveckling som görs tillsammans med företag 
och delaktighet.

• Projektet visade att examensarbeten kan utnyttjas 
som en del av processen på många olika sätt. 
Under projektet genomfördes tolv examensarbeten.

Eccentrics åtgärder ledde  
till flera fortsatta projekt
Inspirerade av Åbos åtgärder skapades följande 
projekt i samarbete med regionala aktörer:

• HEAT-projektet 1.4.2018–31.3.2021, Central 
Baltic Interreg

• BSR Electric 1.10.2017–30.9.2020, Interreg Baltic 
Sea Region

• eBussed – Building capacities for European-wide 
e-bus deployment, 1.8.2019–31.1.2023, Interreg 
Europe

• HUPMOBILE 1.1.2019–30.6.2021, BSR Interreg

• ”Green Mobility Chains”, 2.9.2019–31.8.2021, 
Finland ERDF funding/6City Strategy

Ett internationellt projekt ger 
möjligheter att vidareutveckla 
samarbetet på många sätt
Följande projekt skapades delvis inspirerade av 
åtgärder i projektkonsortiets övriga städer och 
de grundade sig antingen helt eller delvis på 
genomförandet av ECCENTRIC:

• Citylogistiikka-projektet, 1.8.2018–31.12.2020, 
Finland ERDF funding/6Aika

• Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa-
projektet, 1.8.2019–31.10.2021, Finland 
ERDF/6Aika

• GreenSAM – Green Silver Age Mobility, 1.1.2019–
30.6.2021, Central Baltic Interreg

• USER-Chi-projektet – Innovative solutions for 
USER centric Charging Infrastructure,  1.2.2020–
31.1.2024, Horizon

• Canemure-Finland-projektet, med idéer för 
mobiliteten 2018–2024, Life-IP

• Dessutom väntar några projekt på 
finansieringsbeslut eller så har de främjats 
som en del av det årliga statsunderstödet för 
mobilitetsstyrning.
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Mobilitetens nya tid 

Förändring förutsätter 
anpassningsförmåga
Transportsektorn genomgår en enorm förändring. 
Under projekttiden 2016-2020 förändrades fältet 
för mobilitet avsevärt inom flera olika områden. 
Klimatförändringen stod i centrum i diskussionen 
och gjorde det möjligt att främja många saker 
med tanke på klimatneutralitet. Att dela data och 
uppföljning i realtid blev möjligt och elektroniska 
transportmedel blev en del av gatubilden. 
I den internationella debatten överfördes 
uppmärksamheten allt mer från infrastruktur till 
servicetänkande. Alla dessa påverkade både Åbo 
och projektkonsortiet.

CIVITAS ECCENTRIC tvingades ändra sina planer 
under projektets sista år. Pandemin orsakad av 
COVID-19-viruset tvingade människorna att stanna 
upp och tänka om i sina liv - även vad gäller 
trafiken och resandet. Arbetsresorna minskade 
på grund av distansarbete, den elektroniska 
handeln ökade och påverkade även logistiken 
inom godstrafiken i städerna, människor ansåg 
att gång och cykling var bättre alternativ än 
kollektivtrafiken. Även i Åbo rasade antalet 
användare av kollektivtrafiken och användningen 
av samanvändningsfordon minskade. I och med 
pandemin framhävdes behovet av att stärka 
stadens resiliens, dvs. kristålighet, och att öka 
företagsdialogen.

Steg för att lyckas
• Definiera tydligt vilken effekt du vill uppnå. 

• Dela upp de stora och svåruppnådda 
målen i mindre delhelheter och börja 
genomföra planen steg för steg. 

• Var beredd på att ändra planen vid behov. 

• Se till att planerna och budgeten är i 
linje med varandra och försök förutse de 
ekonomiska riskerna.

• Satsa på att definiera utgångsnivån. 
Definiera uppföljningsmätarna och samla 
tillräckligt omfattande information om 
utgångsnivån för att resultaten ska kunna 
verifieras i fortsättningen.

• Mät resultaten på ett heltäckande sätt. I 
konsekvensbedömningen lönar det sig att i 
stället för att bara mäta försökets framgång 
och avkastning också koncentrera sig på de 
lärdomar som försöket medför.

• Håll arbetet transparent. Processernas 
transparens och intressentgruppernas 
delaktighet är viktiga när man vill 
åstadkomma bestående systemiska 
förändringar. 

• Lämna inte lokala beslutsfattare utanför 
processen. För att göra stora förändringar 
behövs beslut på strategisk och politisk nivå.

• Inkludera alla. Samarbetet mellan den 
privata och offentliga sektorn är nyckeln till 
bestående resultat. I framtiden bör resurser 
koncentreras till denna dialog. 

• Kombinera olika metoder och verktyg i 
utvecklingen av lösningarna för att täcka 
olika intressentgruppers behov.

• Kommunicera med intressentgrupperna 
och gör det systematiskt för att nå den 
eftersträvade målpubliken.

• Våga prova och misslyckas. Att 
göra misstag är ett viktigt steg i 
inlärningsprocessen.

"Att förändra mobilitetsbeteendet 
är en långvarig och mångfacetterad 
process som väcker stort intresse 
och många slags känslor. Projektet 
CIVITAS ECCENTRIC i Åbo visade 
att man genom systematisk 
kommunikation och arbete med 
intressentgrupper kan öka den 
offentliga debatten, föra fram olika 
synvinklar och genomföra också 
omfattande förändringsprocesser. 
Internationellt samarbete påskyndar 
utvecklingsarbetet och öppnar 
nya möjligheter. Under projektets 
gång ökade Åbos synlighet i 
den internationella diskussionen 
inom trafikbranschen betydligt, 
vilket i sin tur bidrar till att 
mobilitetsförändringen uppnås i 
framtiden."

Stella Aaltonen, projektchef,  
CIVITAS ECCENTRIC Åbo

Stella Aaltonen
Bild: Hannu Aaltonen
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”Åbo har en enorm potential att 
främja hållbar mobilitet eftersom 
det är en tät stad som är gynnsam 
för cykling. För att uppnå både 
klimatmålen och en socialt hållbar 
stadsstruktur bör Åbo avsevärt 
minska användningen av fossila 
bränslen, öka samanvändningen 
av lokaler och fordon samt få ut 
stadsborna ur sina bilar och bli en 
del av en aktiv stadsgemenskap.”

Paul Fenton,  
CIVITAS ECCENTRIC Stockholm

”Projektet gav en unik möjlighet 
att analysera åtgärder för hållbar 
mobilitet grundligt och sätta 
sig in i orsakerna bakom både 
framgångarna och misslyckandena. 
Den mångsidiga och djupgående 
utvärderingsprocessen gynnade 
inte bara projektet utan gav också 
ett nytt perspektiv på utvecklingen 
av projektbedömningen vid Åbo 
yrkeshögskola.” 

Annika Kunnasvirta, projektchef 
Åbo yrkeshögskola

”Åbo kunde främja lönsamheten 
hos samanvändningsfordon på 
marknadsvillkor. I Madrid finns 
några företag som erbjuder 
konsumenter elbilar och elskotrar 
till relativt låga priser. Staden 
Madrid stöder företag som 
främjar elektronisk mobilitet 
genom att erbjuda dessa företag 
kostnadsfria parkeringsplatser. 
Dessutom har staden anvisat vissa 
platser endast för parkering av 
samanvändningsfordon.” 

Juan Azcárate Luxán,  
CIVITAS ECCENTRIC Madrid

”Jag anser att Åbo borde 
fortsätta satsa på mobilitet som 
sker med muskelkraft. Dessutom 
bör man investera i en helt 
elektrifierad kollektivtrafik samt 
i att elektrifiera stadens egen 
fordonspark.”

Nikolay Simeonov,  
CIVITAS ECCENTRIC Ruse

”Projektet ökade 
delaktigheten i den regionala 
trafiksystemplaneringen, gjorde 
invånarnas röst hörd och 
förbättrade kommunikationen. 
Av trafikmiljöenkäten för Åbo 
stadsregion fick vi ett konkret 
verktyg för kommunikationen och 
invånarnas delaktighet.”

Noora Mäki-Arvela, specialplanerare 
Egentliga Finlands förbund / Valonia 
och Lounaistieto ”Som huvudprodukt i 

projektet har vi skapat en ny 
skalbar apparatoberoende 
applikationsplattform för vårt 
kollektivtrafiksystem som gjorde det 
möjligt att ta i bruk Åbo stadscyklar.”

Otto Myöhänen, verkställande direktör 
Western Systems Oy

”I och med det internationella 
projektet kunde man skapa många 
nya kontakter utomlands och genom 
att följa andra länders exempel 
kunde man också utveckla den egna 
verksamheten.”

Juha Parkkonen, verkställande direktör 
Åbo stadstrafik Ab

”Tack vare projektet CIVITAS 
ECCENTRIC fick vi de 
första LBG-långtradarna 
i Åboregionens trafik och 
därigenom kunde vi ta de första 
stegen för att minska utsläppen 
i den tunga vägtrafiken. I Åbo 
kunde vi skapa ett fullständigt 
slutet kretslopp där lokalt 
avloppsslam transporteras 
med biogas till en lokal 
biogasanläggning där man 
producerar mer biogas för att 
minska utsläppen från den lokala 
trafiken.”

Matti Ojanpää, affärsutvecklingschef, 
Gasum oy

”För att öka cyklingens andel 
av färdsätten kunde Åbo 
vända blicken mot München. 
Vi har lyckats öka cyklingen 
genom att avsevärt förbättra 
cykelinfrastrukturen och ordna 
omfattande och effektiva 
kommunikationskampanjer.”

Stefan Synek,  
CIVITAS ECCENTRIC München

ECCENTR IC-
städernas 
hälsningar till Åbo

Projektpartners hälsningar
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Länkar i rapporten
Interaktiva och inkluderande metoder i trafiksystem- och trafikplaneringen  
Utredningen om interaktiva och inkluderande metoder i trafiksystem- och trafikplaneringen:  
www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Lusenius-H.-2017.-Selvitys-
vuorovaikutteisista-ja-osallistavista-menetelmista.pdf

Utvecklingsplan för anslutningsparkering i Åboregionen:  
www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-
liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf

Webbplatsen Kulje.fi:  https://kulje.fi

Enkäten om trafikmiljön i Åbo kärnstadsregion
Trafikmiljöenkät 2017: www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-
ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf

Trafikmiljöenkät 2019:  www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_
ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf

Kuppis laboratorieområde
Sammanfattning av trafikförsöket i Kuppisparken:

Masterplan för Åbo vetenskapspark:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_tiedepuiston_masterplan_julkistus_20171204.pdf

Tiiu Tuomainens examensarbete: Turun kaupungin valmiudet palvelumuotoisen liikkumisen 
kehittämiseen: Mobility as a Service -konseptin toteuttamisen edellytykset Kupittaan alueella:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018081514515

Marja Tommolas examensarbete: Kokeilut liikennesuunnittelun apuvälineenä:  
Ehdotuksia liikennekokeiluiksi Turun Kupittaalle: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904114848

En trafikpunkt som förenar färdsätten i Kuppis laboratorieområde
Petteri Kääriäs diplomarbete: Kupittaan liikkumiskeskus: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801111069

En sammanfattning av trafikpunktens möjligheter i Åbo och exempel från städer i Europa:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_
euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf

Konceptet Mobilitet som en tjänst
Utredningen MaaS readiness level for local authorities:  
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_readiness_level_indicators_for_local_authorities_web.pdf

Publikationen Guidelines on how to implement MaaS in local contexts:  
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf

Tjänster som förenar färdsätten och biljettsamarbete
Fölis webbplats om smarta trafiktjänster:  www.foli.fi/fi/fiksuliikkuminen

Vera Fovets pro gradu-avhandling: Data protection in a smart city bike system:  
the example of Turku: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238163

Mikko Haveris examensarbete: Kaupunkipyörät ja asiakasrajapinnan business intelligence:  
case Föli: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100719631

Säkra cykel- och promenadleder i Åbo - under alla årstider!
Anette Korkiakangas diplomarbete: Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen –  
Case Turun Talvipyöräilyn testireitti: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201804261567

Rapporten Testleden för vintercykling 2017-2019:  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/
talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf

Mikko Suhonens examensarbete: Tilapäiset jalankulku- ja pyöräteiden liikennejärjestelyt  
Turun kaupungissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061216676

Cykelbarometrarna 2016 och 2019
Cykelbarometern 2016:   
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//pyorailybarometri_2016_turku.pdf

Cykelbarometern 2019:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailybarometri_2019_turku_hq.pdf

Katariina Salokanteles examensarbete: Jakamistalous osana kestävän liikkumisen kehittämistä: 
pyöräpysäköinnin palvelu Turun kaupungissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520150 

Åbos stadscyklar, alltså Föli-cyklarna
Mikko Vallbackas diplomarbete: Liikkumispalvelun hankinta – Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801191113

Jere Sipponens pro gradu-avhandling: Föli-fillarit-kaupunkipyöräjärjestelmän nykytilanne ja 
runkolinjauudistuksen vaikutukset järjestelmän laajentamiseen Turussa:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100331141

Stadscyklarna 2018-2021 - lägesöversikt: 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkipyorat_2018-2021.pdf

Anu Aaltos examensarbete: Tarinallisuus brändin kehittämisen välineenä:  
Case Åbos stadscykel: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103116413

Elektronisk kollektivtrafik
Sanni Riekkis diplomarbete: Sähköbussiliikenteen laajentaminen Turun seudulla:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911145943

Främjande av elektroniska färdsätt
Smidigt med el - rapporten Elektroniska transportmedel i bruk för Åbo stads anställda: 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf

Ville Heikkiläs examensarbete: Kevyiden sähköajoneuvojen soveltuvuus ympärivuotiseen 
liikennekäyttöön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904215635

Kommunikation
Artikelserie om mobilitet: www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/liikkumisen-artikkelit

Projektets publikationer med mobilitetstema: www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/
civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja

Projektets internationella webbplats: https://civitas.eu/eccentric

Projektets slutpublikation på engelska: https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_
new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf

Projektets internationella YouTube-kanal: http://bit.ly/civitaseccentric

Åbo stads YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki

http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf
http://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
http://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
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