Ett 2-årigt EU-projekt om hållbara transporter.
www.enercitee.com/sustramm

Lokala nyheter från SustraMM-partner i
Frankrike, Tyskland och Sverige
Resvaneundersökning i Pirna, Tyskland
I augusti gjorde staden Pirna en undersökning
bland sina anställda om deras resvanor. Hela
90 % besvarade den och vi fick in 160 ifyllda
enkäter. Nu håller vi på att analysera dem och
senare kommer vi att ordna en workshop. Vi
bygger vidare på testomgången med vår
stadsbuss och har lämnat in en projektansökan
för fortsatt stöd till busslinjen. Först ingick den i
programmet ”Schaufenster Elektromobilität”
(Skyltfönster för elmobilitet). Nu har vi fått
förfrågan om att lämna in en kvalificerad
ansökan om finansiering. Vi ser fram emot en
tidig start av busslinjen, mycket tack vare
EnercitEE.

2:a Trafikantveckan i Cluses, Frankrike
I september anordnade staden Cluses sin 2:a
omgång av Europeiska trafikantveckan. I
Stadshuset visades en specialgjord utställning
om det framtida stationsområdet för flera olika
transportslag. Den 22 september var det
mobilitetsdag mitt i staden. Prioriterre och
Alvéole hade tillsammans med staden ett stånd
om ekomobilitet samt en utställning om
alternativen till bil, och ExtraEnergy bjöd
medborgarna att prova olika slags Pedelec
(cyklar med elassistans).
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150 personer utbildade i Mobility
Management!
Utbildning om hållbara resor och
Mobility Management för att få
anställda på myndigheter och i
företag att inse fördelarna med är
en viktig uppgift i projektet
EnercitEE. Utgångsläget var väldigt
olika för Pirna, Cluses och sydöstra
Sverige.
Energikontor Sydost
Typ av seminarium:
Presentationer med diskussioner
Tema:
Cyklister – en grupp att räkna med
Samåkning och bilpooler
Målgrupper:
Politiker, tjänstemän och köpmän i
sydöstra Sverige som arbetar med
transporter och mobilitet.
Seminarierna filmades och ni kan
se dem här (under avsnittet
Aktiviteter inom projektet).
Cluses
Typ av seminarium:
Med aktivt deltagande, se bilden.
Tema:
Elcyklar och utbildning i EcoDriving
Målgrupper:

Stadens anställda
Pirna
Typ av seminarium:
Workshoppar
Tema:
Att vara med och förbereda idéer
för alternativa sätt att resa
Målgrupper:
Affärs- och restaurangägare,
parkeringsbolag m.fl. samt
anställda
Alla aktiviteter är väl värda att ta
efter och passar bra att använda
även i andra regioner med
mindre förändringar. Vi svarar
gärna om ni har några frågor!

Läs om mer om hur man kan arbeta med Mobility
Management i din kommun + 12 goda exempel (på
svenska, engelska, franska eller tyska).

Fokus på elmobilitet under
Trafikantveckan i sydöstra Sverige!
Hela 18 av de 29 kommunerna i
sydöstra
Sverige
deltog
i
Europeiska
trafikantveckan!
Kampanjen
återkommer
16–
22 september varje år för att
uppmuntra kommuner att stimulera
medborgarna att välja hållbara
transporter. 10 kommuner ordnade
under veckan testkörning av
elcyklar, elbilar och
segway
(ståhjuling).

Läs nyheter och nyhetsbrev från EnercitEE på webbplatsen www.enercitee.eu.
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En resvaneundersökning skickades
ut till 12 000 kommunanställda och
60 av dem som var bilpendlare
rekryterades sedan till att prova på
att pendla med kollektivtrafiken
under en månad.

