
PROBLEMET

5 MILJONER SVENSKA BILAR 
ANVÄNDS VÄLDIGT INEFFEKTIVT

Genomsnittsbilen transporterar 1,5 personer
 och åker 12 000 km per år

En bil står stilla 23 
timmar per dag

UTMANINGEN

HUR KAN VI HALVERA 
ANTALET BILAR PÅ SVERIGES VÄGAR?

5M BILAR X 12000 KM X 1,5 PERSONER/BIL 2,5 M BILAR X 18000 KM X 2 PERSONER/BIL

IDAG IMORGON

Genom att öka genomsnitssträckan samt antalet personer per bil kan vi minska  
antalet bilar med hälften samt körd sträcka och utsläpp med 25% 

Samåkning Egen bilTAXICykla Kollektivtraf�k

Samåkning gör att svenska bilar används mer effektivt och är ett användar-
vänligt komplement till det be�ntliga ekosystemet av transportalternativ

SAMÅKNING SOM TRANSPORTLÖSNING

Gå

MÖJLIGHETEN

Genom att matcha förare som är ensama i bilen med personer i behov av transport
kan vi öka antalet passagerare i bilarna och systematisera samåkandet

Samåkning får stora positiva effekter i form av mindre koldioxidutsläpp, färre 
köer, �er lediga parkeringsplatser och mindre resursslöseri



uberPOP

EN NY TYP AV SAMÅKNINGSTJÄNST

uberPOP GÖR SAMÅKNING EFFEKTIVT

uberPOP GÖR SAMÅKNING SÄKERT

uberPOP GÖR SAMÅKNING BILLIGT

MED EN KNAPPTRYCKNING

Uber lokaliserar din position genom GPSen på din telefon, så att 
du genom en knapptryckning kopplas ihop med den närmsta 
bilen. Inom 5 minuter är du påväg.

INGA KONTANTER ELLER BETALNING I BILEN

Beloppet dras från ditt betalkort och efter resan får du via email 
en sammanställning av resan inklusive resväg och belopp.

DELA PÅ TAXAN

Genom Uberappen kan taxan enkelt delas lika mellan passagerarna. 

RÄTT FÖRARE

Varje förare är minst 21 år, har genomfört en träning, intervju och 

brottsregistret och har en försäkrad och inspekterad bil.

VISA DIN RESA

Passagerare kan genom Uberappen låta nära och kära följa resvägen 
på en karta i realtid.

FÖRSÄKRADE PASSAGERARE OCH FÖRARE

Alla passagerare och förare som använder uberPOP är försäkrade.

TOTAL TRANSPARENS

När du bokar en bil ser du foto och namn på föraren samt 
registreringsnummer på bilen.

HÖG KVALITET

Efter varje resa lämnar passageraren ett betyg på föraren. 
Betygen säkerställer en konsekvent och hög kvalitetsnivå. 

SÄNKER PRISER

uberPOP gör dörr-till-dörrtransport möjligt för alla.

60% BILLIGARE ÄN TAXI

Samåkning möjliggör mycket lägre priser på dörr-till-dörrtransport.

Kista Centrum
uberPOP 20 min + 13.4 km = 148 kr

Sergels Torg

25 kr

BASPRIS

2,03 kr

PER MINUT

6,15 kr

PER KILOMETER

uberPOP 10 min + 4.1 km = 71  kr
Slottsskogen Nya Ullevi

har haft körkort i minst 3 år. Förarna har lämnat ett utdrag från
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