FÄRDPLAN
MAAS PÅ GOTLAND

Plan inför pilotprojekt för kombinerad mobilitet och MaaS på Gotland

STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Denna Färdplan beskriver komponenter och
aktiviteter som Region Gotland bör fokusera
på för att utveckla hållbar mobilitet i
regionen.
Syftet med planen är att bistå Region
Gotland med ett strategiskt
arbetsupplägg för utveckling av
transportsystemet mot en mer hållbar och
kombinerad mobilitet.

Målet är att öka antalet cykel- och
kollektivtrafikresor på Gotland. Planen
ska även formulera en röd tråd mellan
dagens trafiksystem och framtidens
kombinerade mobilitet och MaaS på
Gotland.

Röd tråd
Färdplanen skapar en röd tråd för en hållbar utveckling av Region Gotlands transportsystem. Ramboll har analyserat och identifierat
moment och aktiviteter som regionen bör implementera i ett vidare utvecklingsarbete. Sammansättning av dessa aktiviteter och
moment beskrivs i färdplanen och kan strukturera Region Gotlands arbete framåt för att i första hand bidra till en utveckling av en
attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik för alla.
Färdplanen utgår från idéen av kollektivtrafiken som grundläggande stomme i transportsystemet för utvecklingen av en
mobilitetsstrategi, som bl.a. innefattar privata aktörer, MaaS, mobilitetshubbar, innovation i nya trafikavtal. Arbetet med MaaS blir
huvudkomponenten i utvecklingen av regionens hållbara mobilitet.

Fokus är att identifiera och
rekommendera åtgärder för integrering
av information för transporttjänster på
Gotland (MaaS Nivå 1). Planen ska även
rekommendera åtgärder för vidare
utveckling av integration av digitala
tredjepartsbiljetter, paketering av
transporttjänster och abonnemang (Nivå 2
och 3), samt integrering av MaaS i Region
Gotlands strategiska planer, policyskapande
och lokal styrning av regionens
transportsystem (Nivå 4).

INNEHÅLL

Arbetet med förstudien har bestått i att redogöra för fyra delprocesser innehållande ett flertal moment, där den sista processen är lansering av piloten. Momenten har legat till
grund för att strukturera utförandet av de aktiviteter som varit nödvändiga för att formulera och genomföra en MaaS pilot för hållbar mobilitet på Gotland.

I och med leverans av denna färdplan återstår nu arbetet med den sista proceesen – Lansering.

BAKGRUND
OCH GOTLANDS AMBITIONER
En kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland har som ambition att år 2040 vara en nytänkande tillväxtregion med
utvecklingskraft. Genom samverkan, innovation och förnyelse utveckla smarta
tjänster som gör att gotlänningarna blir fler.
För att nå detta mål behöver Region Gotland förutom traditionell utveckling av
kollektivtrafik även fokusera på beteendeförändringar, kommunikation kring
kollektivtrafik samt ge ökade möjligheter till hållbara transportlösningar. En del i
detta arbete handlar om att göra kollektivtrafiken och resorna attraktiva och
tillgängliga.
Det finns redan idag ett engagemang att tillsammans se på lösningar där olika
mobilitetslösningar kombineras med kollektivtrafiken för att förse Gotland med
ett hållbart och tillgängligt transportnät. Ramboll undersöker genom denna
förstudie möjligheter, begränsningar och möjliga vägval för att genomföra en
MaaS pilot för hållbar mobilitet på Gotland.
Förstudien knyter ihop dagens kollektivtrafik med framtida
mobilitetsösningar men ger även en inblick i vilka steg Region Gotland bör ta för
att erbjuda Gotland ett hållbart och tillgängligt transportnät. Förstudien använder
redan beslutade mål och strategier men skapar en röd tråd mellan dem för att
ge Region Gotland en färdplan att följa framåt.

SYFTE

MED FÄRDPLANEN
Färdplanen undersöker och presenterar möjligheter och begränsningar för
implementering av MaaS-pilotprojekt (Mobility as a Service) för att främja
hållbar mobilitet på Gotland.
Färdplanens utredning utgår från Gotlands lokala förutsättningar och
glesbygdskontext samt följande forskningsfrågor:
- Vilka möjliga komponenter och modeller inom MaaS finns på Gotland?
- Vilka är för- och nackdelarna med respektive modell?
- Vilka affärsmodeller och incitament finns för MaaS på Gotland?
- Vilka drivkrafter finns för investering i affärsmodeller?
- Vilken affärsmodell är mest lämplig för mobilitet på Gotland?
- Vilka förutsättningar krävs för att implementera och genomföra pilotprojektet?
- Vilken teknik och system krävs?
- Vilka är de potentiella leverantörerna?
- Vilka är projektets målgrupper och intressenter, vilka ska inkluderas i pilotprojektet?

Förstudiens konceptualisering och formulering av färdplan och pilot kommer att
fokusera på genomförbarhet och förståelse av de lokala förutsättningarna med
mål att förse beställaren med en MaaS-lösning som är anpassad efter lokala
behov och förutsättningar samt optimerad för att förstärka och komplettera
befintligt transportsystem. Grundläggande underlag till arbetet kommer att
utgöras av befintlig litteratur på ämnet (mobilitet som tjänst) samt samtal och
dialog med berörda intressenter och aktörer men även involvering av potentiella
och lokala målgrupper och användare.

MÅL
FÖR HÅLLBAR MOBILITET PÅ GOTLAND

Färdplanen ska erbjuda resenärer på Gotland fler hållbara och flexibla sätt att
resa. Den ska öka marknadsandelen för kollektivtrafiken och antalet hållbara
transporter i Region Gotland. 3 mål har definierats för Regionens arbete med
implementering och främjande av hållbart resande.
•

En utvecklad och integrerad kollektivtrafik – dagens linjenät på Gotland för
buss samt anropstyrdtrafik bör ses över och en strategi tas fram. Strategin bör
belysa hur kollektivtrafiken bör utvecklas utefter hur resandepotentialen på Gotland
ser ut i de olika områdena. Det är en stor utmaning att erbjuda kollektivtrafik till alla.
Resurserna för kollektivtrafiken behöver användas på bästa möjliga sätt och skapa
nytta för så många som möjligt. Tex kan en omfördelning utav stadstrafiken leda till
att landsbygden får bättre resmöjligheter utan att kostnaden blir högre. Även en
framtida integrering utav den särskilda kollektivtrafiken kan förbättra
tillgängligheten.

•

Större samverkan och samarbete inom och mellan offentlig och privat
sektor – den regionala utvecklingsstrategin samt trafikförsörjningsprogrammet
innehåller redan idag beslutade mål om ökad samverkan mellan parter som främjar
hållbara transporter, tex hyrcykelsystem och förmedlare av
transporttjänster. Region Gotland bör låta den kraft som finns hos de privata
aktörerna verka och på detta sätt skapa förutsättningar för förstudien kring en pilot
för mobilitetstjänster. På detta sätt kan Gotland vara innovativa utan att behöva vara
den drivande parten här och nu. På sikt kan Region Gotland ta över ansvaret för
utvecklingen.

•

Nya integrerade och hållbara mobilitetstjänster – för att kunna erbjuda
gotlänningen mer attraktiva och hållbara transporter krävs det även att
beteendeförändring inkluderas samt ett helhetsperspektiv ”Hela Resan” så det inte
bara blir en resa mellan A och B. Gotlänningen behöver få attraktiva transporter som
motsvarar de behov de har. Här behöver kollektivtrafiken knytas ihop med befintliga
hyrcykelsystem, båttrafiken, bilpooler mm så att gotlänningen kan söka ”Hela Resan”
i ett system samt betala.

Mobilitetshubbar i LIMA-projektet | Drive Sweden

Move About | Leverantörer av framtidens mobilitetshubb

VISION
FÖR HÅLLBAR MOBILITET PÅ GOTLAND

Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet
och ett hållbart resalternativ för både arbets- och fritidsresor.
För att få fler gotlänningar att välja hållbara transporter i högre grad behöver
det kollektiva och hållbara resandet göras mer attraktivt, tillgängligt och
flexibelt. Mobilitetslösningar tillsammans med kollektivtrafiken skapas för att
förse Gotland med ett hållbart och tillgängligt transportnät nu och i
framtiden.
Region Gotland har idag väldefinierade mål som beskriver hur
kollektivtrafiken ska utvecklas hållbart och långsiktigt men saknar en röd
tråd som beskriver hur har beröring på varandra. I den Regionala
Utvecklingsstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet finns utpekade mål
om ökad tillgänglighet och attraktivitet, hela resan perspektivet, kombination
olika färdmedel, sökbara resor samt främjande utav hyrcykelsystem. Mål
som alla har bäring på utvecklingen utav mobilitetslösningar.

Genom att tillämpa redan beslutade mål har Region Gotland möjlighet att
utveckla både flexibel och hållbar mobilitet genom att knyta ihop den röda
tråden och skapa en färdplan för alla.
Dagens kollektivtrafik är stommen i trafiksystemet. Men för att komma
vidare behöver denna ses över och den anropsstyrda och särskilda
kollektivtrafiken bör utvecklas och integreras med övriga transporttjänster.
Stadsbussnätet och resurser för regionbussarna bör omfördelas och
Regionen bör implementera mobilitetshubbar med olika tjänster. Det ska
vara lättare att hyra/låna cykel och elbil för att handla eller hämta mat i
centrum. Sommarturismen ska gynnas av nya delade mobilitetstjänster som
elsparkcyklar och hop-on-bussar.

MAAS

DEFINITION
Maas kan definieras i följande delar

Mobilitet som tjänst
Mobilitet som tjänst innebär tillgång till sätt att resa
utan att äga - Låna en cykeln för att ta dig till parken,
hyr en bil för att hämta matkassen eller hoppa på
bussen till jobbet. Ta dig till din slutdestination och
lämna fordonet när du är klar. Mobilitet som tjänst
förkortas MaaS (Mobility as a Service) och kallas även
Kombinerad Mobilitet (KM). MaaS samlar tjänster och
sätt att resa i en enda plattform som enkelt nås via
webbläsare eller telefonapplikation.
Hela resan

MaaS gör det enklare att resa hållbart och kombinera
färdmedel efter behov. MaaS löser resenärens
transportbehov i en enda tjänst. MaaS innebär
transport on demand.
4 nivåer av integration
MaaS Nivå 1 - Integration av information ,
tidtabeller och kartor

MaaS Nivå 2 - Integration av bokning, biljetter och
betalning
MaaS Nivå 3 - Integration av avtal och
abonnemang och paketering
MaaS Nivå 4 - Integration av policy, styrning och
planering av infrastruktur

Tillgång till bil när du behöver
Genom att samla alla transporttjänster på ett ställe
kan en MaaS-tjänst tillgodose resenärers
mobilitetsbehov från start till mål. När alla tjänster
går att hitta på samma ställe blir det enklare att
resa. Resenären väljer själv utefter behov hur resan
ska göras. Abonnemang kan skräddarsys efter vilka
tjänster och färdmedel resenären behöver. Det kan
till exempel vara el-cykelpool kombinerat med buss
på vardagar, och bilpool för aktiviteter på helger.
Abonnemang på alla färdmedel
Istället för att ansluta sig till flera olika tjänster och
företag för att få tillgång till de önskade färdmedlen
så kan den enskilde resenären, familjen eller
företaget via ett skräddarsytt MaaS-abonnemang få
tillgång till alla mobilitetstjänster för en avgift på
månads- eller engångsbasis.

MAAS

EXEMPEL
Ett gott exempel på en väl fungerande MaaS hittar vi i
Finland. Där har tjänst, tjänst och tjänst kombinerats i
plattformen WHIM. Resenären söker enkelt upp sin
resa, planerar, bokar och betalar direkt i appen. Fler
än 16 millioner resor har gjorts med Whim sedan
tjänsten startade 2015. I Mars 2019 hade Whim 70
000 användare. Samarbetspartners som den lokala
kollektivtrafiken, taxibolag och biluthyrare samt
elsparkcykeloperatörer.

…
•

Kollektivtrafik

•

Taxi

•

Hyrbil

•

El-sparkcykel

•

Citybikes

•

Delade hyrcykelsystem

MAAS

INTEGRATIONSNIVÅER

NIVÅ 1

NIVÅ 2

Integration av information

Integration av bokning/biljett/betalning

Multimodal reseplanerare med samlad
överblick av tillgängliga mobilitetstjänster i
området. Resenären har separat koppling till
transporttjänstleverantörer och kan planera
sin resa med integrerad information om olika
färdmedel och tjänster. Betalning sker separat
hos varje enskild tjänst.

NIVÅ 0
Ingen integration
Separata tjänster med separata
betalningslösningar. Resenärer är kopplade till
flera olika transportleverantörer och
mobilitetstjänster där information, bokning,
betalning och eventuella abonnemang är
separata. Exempel: Separata bolag för Taxi,
Elsparkcyklar, Kollektivtrafik, Hyrbil.

Bokning och betalning för mobilitetstjänsterna
är integrerade i en app. Resenären kan
planera, boka och betala sin resa oavsett
kombination av färdmedel i appen. Fokus
ligger på individuella resor från A till B.

NIVÅ 3

NIVÅ 4

Integration av avtal och abonnemang

Integration av policy och styrning

Paketering av tjänster integreras i plattformen.
Resenären får tillgång till anpassningsbara
abonnemang för kombinationer av olika
färdmedel och ressätt. Möjligt med
kombinerad betalning för ett paket av tjänster.
Fokus på hushållens mobilitet och alternativ till
ägande av eget fordon (bil).

Incitament och styrmedel från offentlig sektor.
Avtal och avsiktsförklaringar mellan offentlig
sektor och transporttjänstleverantörer för drift
av plattform och utveckling av tjänster. Krav på
hur traditionell kollektivtrafikinkluderas i
paket. Fokus på MaaS somfrämjande av
offentligsektors mål och vision.

MAAS

KOMBINERADE TJÄNSTER
MaaS är inte enbart ett begrepp utan innehåller många olika komponenter och
tjänster som tillsammans skapar en flexibel kundfokuserad produkt.
MaaS kombinerar befintliga tjänster:
•
Traditionella transporttjänster som stads- och regionbuss, anropsstyrd och
särskild trafik, båt och taxi
•
Delade tjänster som bil- och cykelpool
•
Mikromobilitetstjänster som elsparkcyklar, turistbussar och el-scootrar mm

Dock är det viktigt att även titta utifrån kundens perspektiv vid MaaS för att se vilka
behov som finns att tillgodose. En MaaS-tjänst bör fokusera på att användaren ska
kunna genomföra samtliga aspekter av resan från sökning av destination till betalning
och prenumeration eller tecknande av abonnemang.
Resenären ska kunna planera resan, undersöka tillgänglighet och alternativa
färdmedel samt för att sedan välja färdmedel-, boka och betala resan.

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR

KOLLEKTIV STOMME
Stadsbuss
•

De största linjerna är linje 1 och linje 2. Linje 1 stod för ca 74% av resandet
2017 och linje 2 ca 16%. Övriga linjer är av mindre karaktär.

•

Linje 2 förbinder bostadsområdet Terra Nova och handelsområdet
Stenhuggaren. Linje 5 är en ringlinje som ersätter linje 1 och 2 på
vardagskvällar och helger samt mellan kl. 9 och kl. 15 på vardagar i
sommartidtabellen.

•

Linje 3 är avsedd för arbetspendling till industri- och handelsområdena
Skarphäll och Österby, linje 4 förbinder stadsdelen Snäck med stadens
centrum. På sommaren tar sig många badgäster med linje 4 till och från badet
vid Gustavsvik.
Linje 6 knyter samman busstationen och hamnterminalen för anslutning till
och från färjorna.

•

Regionbuss
• Linjerna 10, 11 och 20 utgör stomlinjer och står för 70 % av resandet i
landsbygdstrafiken.
•

Linjerna 22, 41 och 61, är kompletteringslinjer som 2017 tillsammans hade en
resandeandel 16 %. De trafikerar områden med glesare befolkning som inte
är anslutna till en stomlinje.

•

Övriga åtta linjer kan delas upp i pendlingslinjer (12 och 51) och skollinjer (13,
24, 27, 32 och 62).

•

Linjerna 24, 27 trafikeras inte under sommarlovet. Eftersom linjerna 13och 32
har en viss betydelse för turisttrafiken trafikeras de även under sommaren.

Närtrafik
•

Beställning sker senast kl. 16 dagen innan via telefon

•
•

Basutbud utan linjelagd trafik med 18 närtrafikområden på Gotland.
Resmöjlighet mellan hemadress och närmaste tätort, 2-3 dagar i veckan

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR

BRISTER

Stommen i MaaS utgörs utav kollektivtrafiken, till den knyts ett antal tjänster för att skapa
en innovativ produkt som bidrar till en hållbar mobilitet, exempelvis cykeluthyrare.
Kollektivtrafiken på Gotland erbjuder idag kunden flera resmöjligheter men har behov av
att ses över för att hitta den linjestruktur och utbud som utifrån Gotlands förutsättningar
är långsiktigt hållbart.

Ett första steg är att ta fram en systembild som beskriver busstrafikens uppbyggnad men
även vilket utbud som bör finnas för att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet. När
linjerna är kategoriserade och beskrivna med tydligt syfte är det möjligt att utifrån dessa
principer se över kollektivtrafiken.
För att finansiera de satsningar som kan krävas för att utveckla MaaS långsiktigt är det
intressant att titta på följande åtgärder:
•

Översyn utav stadsbusstrafiken i Visby då linjerna är många, utbudet högt men
resandet förhållandevis lågt.

•

Införa fler noder med cykeluthyrning i Visby

•

Ersätta svaga regionbusslinjer med anropsstyrd trafik

•

Förkorta svaga regionbusslinjer och inrätta mobilitetshubbar där Gotlands
cykeluthyrning, bilpool, scootrar finns att boka

•

Vid utvalda turer även kunna frakta Gotlands cykeluthyrnings cyklar till
mobilitetshubbar för att undvika onödiga resor

•

Område utan resandepotential får minimiutbud med närtrafik samt hyrcyklar, bilpool
mm.

•

Utreda integration utav allmän och särskild kollektivtrafik

•

Samla information och gör hela kollektivtrafiken sökbar – hela resan-perspektivet

•

Möjliggör för försäljning av digitala biljetter hos tredje part

Med dessa åtgärder kan det vara möjligt att erbjuda en attraktivare kollektivtrafik till lägre
kostnad långsiktigt.

MAAS

MODELL
Privat aktör

Offentlig sektor
Övriga privata aktörer

Privat aktör som ledare
Den mest lämpliga modellen för MaaS på
Gotland i nuläget innebär att en tredje part
(privat aktör) agerar paraply för
mobilitetstjänsterna och leder integrationen
av dessa. Första steget för denna privata
aktör bör vara att integrera information för
flera tjänster, inkluderat taxi och
kollektivtrafik, på en informationsplattform
som senare kan utvecklas till en renodlad
MaaS-app.
Offentlig sektor som möjliggörare
Offentlig sektor blir då möjliggörare av MaaS
och deltar i utvecklingsarbetet för att
förenkla för privata företag att etablera
verksamhet och slå samman tjänster i MaaS.

Exempel på aktörer
Freelway som Transportförmedlare. Gotlands
Cykeluthyrning som leverantör och operatör
av öns delade hyrcykelsystem. Gotlands
Kollektivtrafik är transporttjänstleverantör för
stadsbussar och regionsbussar. Taxi Gotland,
Hop-on Hop-off-bussar, Destination Gotlandfärjan. Fastighetsnära bilpooler möjliggör för
delade bilar i anslutning till bostadsområden
eller större bostadskomplex.

MAAS

KONCEPT
För att kunna lansera MaaS på Gotland är
det viktigt att visualisera vilka begrepp, delar
och aktörer som behöver involveras.
Grunden läggs av den offentliga, privata
samt öppna marknaden som tillsammans
agerar. Här blir regionen möjliggörare och en
privat aktör den som driver arbetet framåt.

Den öppna marknaden består av alla
transportslag som kan erbjuda en resa till
invånarna och i MaaS samordnas dessa för
att erbjuda en helhet. Här utgör
kollektivtrafiken tåg, buss, båt, anropsstyrd
trafik en viktig grundstomme som övriga
trafikslag sedan kan komplementera. På
detta sätt kan invånaren erbjudas fler
resmöjligheter.
Användaren av MaaS är slutkunden och
därför är det även viktigt att förstå vilka
behov som finns. Om MaaS ska upplevas
som attraktivt och positivt bör en plattform
och app erbjudas som samlar all information.

PILOT

TIDSLINJE
Färdplanen, förstudie MaaS, knyter ihop de
aktiviteter som Gotland under de kommande
åren bör prioritera för att lansera en attraktiv
och hållbar MaaS på Gotland.
Kollektivtrafiken utgör stommen i MaaS och
kompletteras av övriga transportslag samt
aktiviteter som tillsammans främjar hållbar
mobilitet.
Det pilotprojekt för MaaS som avses starta
under 2022 blir starten för den utvecklingen
som Gotland har framför sig för att få fler att
resa hållbart. Tillsammans med en översyn
av kollektivtrafiken samt införandet av ett
strategiskt perspektiv kan resurserna för
kollektivtrafiken användas på ett bättre sätt.
För att få en produkt som är attraktiv och
enkel för kunden att använda bör även den
tekniska utvecklingen prioriteras så att
kunden får ett system att använda och inte
flera parallella.
När ovan steg är avklarade är det även
intressant att komplettera med e-handel,
matkassar, paketutlämning, anropsstyrd
trafik mm.

PILOT

REKOMMENDATIONER
Ramboll rekommenderar att Region
Gotland prioriterar de aktiviteter som
bedöms vara enkla att genomföra men
som är kritiska för att Färdplanen ska få
önskad effekt. Tex att låta ledande privat
aktör driva piloten samt få till en
informationsplattform samt reseplanerare
där alla resor är sökbara.
Aktiviteterna kan delas in enligt bilden till
höger och i kvadraten längst upp till
vänster är de aktiviteter som är lågt
hängande frukter och som bör prioriteras.
Den högra delen av bilden är aktiviteter
som bedöms vara svårare att genomföra
men till viss del även kritiska. Här
behöver ett ställningstagande göras om
någon svår aktivitet även kan prioriteras
för att få full effekt utav Färdplanen.
Vissa av aktiviteterna är önskvärda
såsom öppen databas,
marknadsföringsplan mm men bedöms
inte vara prioriterade i det här skedet.

PILOT

UPPLÄGG
Gotlands utbud av mobilitetstjänster bör utökas och samordnas på
flera platser på ön:
• Hotspots för hyrcyklar
• Hubbar med busshållplats och cykel- och bilpool
• Omfördelning av stadsbusslinjer
• Mer anropsstyrd och flexibel trafik

Kartan visar
• Starka stråk
• Regionbussar
• Nya mobilitetshubbar för cykeluthyrning och parkering, bilpool,
park-and-ride mm

PILOT

UPPLÄGG
Regionen bör etablera mobilitetsnoder eller hubbar där alla tjänster finns
tillgängliga:
•

Plats för cykel- och bilparkering

•

Station för laddning av fordon

•

Uppställda hyrfordon för enstaka och långtida lån i cykel-/bilpool

•

Station för tvätt och service av fordon

•

Obemannade utlämningsställen för paket och matkasse osv

•

Anslutning till kollektivtrafik (busshållplatser)

Placering av dessa noder och hubbar bör ske på strategiskt utvalda
platser med goda kopplingar till infrastruktur:

Mobilitetshubbar på Gotland
Inspirerad av: Move About | Leverantörer av framtidens mobilitetshubb

•

Nära stationer och större hållplatser (kollektivtrafiknoder)

•

Nära dagligvarubutiker och arbetsområden

•

Platser med cykelförbindelser till centrala verksamheter

PILOT

FRAMTID
Nästa steg för Region Gotland och
Länsstyrelsen i arbetet med hållbar
mobilitet är att gå igenom prioriteringsordningen av rekommenderade åtgärder.
fånga de lågt hängande frukterna, samla
ihop alla intresserade aktörer och
mobilitetstjänster och starta en arbetsgrupp
som leder utvecklingen av MaaS på
Gotland.
Arbetsgruppen bör samla ihop information
om de befintliga tjänsterna, skapa en
tillgänglig plattform och lansera ett
pilotprojekt där denna plattform kan testas.

Plattformen bör inkludera följande
funktioner och tillgängliggöras via
webbläsare och telefon-applikation:
•

Söka resa

•

Välja färdmedel

•

Hitta fordon

•

Planera resa

•

Boka resa

•

Betala resa

Målet med plattformen bör vara att möjliggöra för resenären att utföra hela resan, oavsett tjänst – dvs söka, boka
och betala samtliga delar av resan, exempelvis hyra en cykel till busshållplatsen och ta bussen till färjan och vidare.

