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   NYHETSBREV SUM NR 5 
Hållbar urban mobilitet 

 

SUM-PROJEKT VÄLKOMMEN 

SUM-projektet vill välkomna alla våra följare 
och läsare i denna femte utgåva av 
projektnyhetsbrevet. För oss är det ett nöje att 
fortsätta med detta arbete för att informera er 
om projektutvecklingen, huvudindata och 
nyheter av intresse inom ramverket för vårt 
projekts ämnesområde. Vi hoppas att du 
tycker om att läsa det och kontakta oss gärna 
för att lära mer om SUM-projektet och urban 
mobilitet! 

 
SUM-PROJEKT AKTIVITETER 

Styrgruppens sjätte möte och interregionalt 

forum 

Styrgruppens sjätte möte hölls den 26 februari 
2014 i Messina (Italien). Under mötet 
granskade partners projektets nuvarande 
status samt de uppnådda, pågående och 
kommande uppgifterna i de tre 
projektkomponenterna. Detta möte har öppnat 
projektet SUM:s sista fas. 

Följande dag, den 27 februari 2014, ägnades 
mötet åt att diskutera innehållet i Handbok för 
bästa praxis, som ska färdigställas som ett 
resultat av SUM-projektet. 

 
 

Interregionalt forum 

Den 27 februari 2014 hölls det interregionala 
forumet: ”Europa 2020 scenarier för hållbar 
urban mobilitet” med fler än 100 deltagande 
personer.  

Detta interregionala forum var en viktig 
möjlighet för projektpartners, forskare, 
designers, entreprenörer och medborgare att 
behandla olika behov, erfarenheter och urbana 
kontexter.  

  

Det var många olika och intressanta 
presentationer under forumet. Efter 
inledningstal av borgmästaren Renato 



 

 

 

 

 

 

 

 

Accorinti och arch. Daniele Borzì, chef för 
motorfordonsavdelningen, som hälsade från 
den regionala rådsmedlemmen Anthony 
Bartolotta, följde tal av hr. Vadims Baranniks, 
ordförande i transportkommittén i Rigas 
kommunfullmäktige (Lettland). 

Snabba presentationer från alla 
projektpartners, tre presentationer, som hölls 
av José Manuel Ruiz Lopez, ansvarig för 
europeiska projekt för INFO (Spanien), Per-
Johan Wik, projektledare på Energikontoret 
Skåne (Sverige) och Daniel Chiswell, staden 
Essexs projektledare för externt finansierade 
projekt (Storbritannien), har illustrerat några av 
de bästa och mest konkreta tillämpningarna för 
hållbar mobilitet inom områdena elektriska 
fordon, biobränslen och urban 
mobilitetsplanering. 

De framåtblickande och innovativa aspekterna 
av hållbar mobilitet, som angavs av de ovan 
nämnda partnerna, betonades av ytterligare 
bidrag, framförallt: ing. Elio Di Lella, VD för 
ECOIL LTD i Rom, som rapporterade om 
”Biobränslen, mobilitet och miljö: En industriell 
uvecklingsplan baserad på vetenskaplig 
forskning, jordbruk och avfallshantering”, ing. 
Giuseppe Napoli, en forskare vid CNR-ITAE 
"Nicola Giordano" i Messina, om ”Hållbar 
mobilitet: Strategier och projekt vid CNR-ITAE” 
och, till sist, prof. Giuseppe Vermiglio från 
Universitetscentret för studier av euro-
medelhavstransporter i Messina om ”Studier 
och projekt för mobilitetshantering i 
Medinasundsområdet”. 

 

HANDBOK FÖR BÄSTA PRAXIS  

Under det senaste ett och ett halva året har 
SUM-samarbetsnätverket analyserat 
lösningarna och åtgärderna som genomförs i 
dess olika europeiska regioner inom området 
hållbar urban mobilitet, med syfte att dela 
dessa erfarenheter med konsortiet och att 

identifiera de mest effektiva för att uppnå ett 
mer hållbart mobilitetsmönster.  Handboken för 
bästa praxis för hållbar urban mobilitet har 
designats baserat på den forskning och analys 
som utförts av varje partner i deras egna 
regioner och som presenterats genom en serie 
workshops och interregionala besök 
genomförda på internationell nivå.  

Handboken för bästa praxis för hållbar urban 
mobilitet är slutligen producerad baserat på 
slutsatserna antagna av SUM-projektets 
partnerskap under det interregionala forumet 
som firades i Messina i februari 2014 som del 
av SUM-projektet. Handboken stödjer utbytet 
av kunskap och know-how mellan regioner 
med olika erfarenhetsnivåer. Syftet är att 
förbättra effektiviteten av de inblandade 
partnernas regionala/lokala policyer och 
instrument, med erfarenheterna av alla 
partners tillagda för att nå en högre 
kunskapsnivå. Därmed kan denna kunskap 
fungera som en färdplan för antagandet av 
bästa praxis inom hållbar urban mobilitet i 
konsortiets olika regioner och även inom en 
snar framtid i andra regioner. 

Handbok för bästa praxis säkerställer att den 
mest effektiva hållbara transporten identifieras 
och kan överföras och antas av andra lokala 
och regionala aktörer. Detta dokument 
kommer att presenteras för de regionala och 
lokala myndigheterna i alla regioner där 
partnerna finns för att kunna välja åtminstone 
en bästa praxis för att utveckla en 
implementeringsplan inom deras region. 

En fristående bilaga till handboken har även 
färdigställts med de 85 bästa praxis-fall som 
studerades under SUM-projektarbetet. Denna 
bilagas syfte är att belysa alla partners bidrag 
till urvalet av bästa praxis. Bilagan erbjuder 
även europeiska kommuner ett vidare urval av 
möjligheter för val och antagande av bästa 
praxis än de 15 bästa praxis-fall som 
handboken erbjuder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS 

SUM stödjer kunskapsutbyte av regional bästa 
praxis som gagnar hållbar mobilitet. 

Regioner med mindre erfarenhet av hållbara 
transportsätt har jobbat tillsammans med mer 
avancerade regioner inom detta område och 
har byggt på sin kunskap och expertis. 

Detta kunskapsutbyte framhålls genom utbytet 
av bästa praxis mellan SUM-partners. 

SUM-projektets sista fas består av att varje 
partner och andra intressenter från regionen 
antar en bästa praxis för hållbar urban mobilitet 
från en annan region av SUM-konsortiet och 
utveckling av en implementeringsplan för att 
anpassa till deras lokala kontext. 

Det här är några exempel på utbytet av bästa 
praxis som pågår inom projektet: 

- Resplan från Essex landsting 
(Storbritannien) kommer att 
genomföras i så olika regioner som 
Reggio Emilia (Italien) eller Skåne och 
sydösta Sverige (båda i Sverige). 

- Bästa praxis Buscyclette från Amiens 
(Frankrike) kommer att reproduceras i 
Katowice (Polen). 

- Bästa praxis Emobility Malmö (Sverige) 
kommer att genomföras i regionen 
Pazardjik (Bulgarien). 

- Essex landsting (Storbritannien) 
kommer att anta laddningsnätverket för 
elektriska fordon i Faro (Portugal). 

- Murcia (sydöstra Spanien) kommer att 
genomföra sektorplan för avskräckande 
parkering från Vigo (nordöstra 
Spanien). 

- Messina (Italien) kommer att genomföra 
tre bästa praxis: Milton Keynes försök 
trådlös elektrisk laddning 
(Storbritannien), samla in 
matlagningsolja & hanteringssystem för 
använd matlagningsolja i Algarve-

regionen (nordöstra Spanien-Portugal) 
och Cartagenas gamla stad, hållbar 
stad (sydöstra Spanien). 

 

LOKALA MÖTEN MED INTRESSENTER 
OCH IMPLEMENTERINGSPLANER 

Den 20:e mars höll Reggio Emilia det regionala 
mötet ”Staden är min bakgård”.  

 

Detta evenemang, avsett även som ett tillfälle 
för reflektioner kring mandatresultat (eftersom 
kommunalval är planerade till maj nästa år), 
har varit tillfället att presentera SUM-projektet 
och dess implementeringsplan för en vidare 
publik av experter, personer som jobbar med 
mobilitet på olika institutioner (såsom skolor, 
sjukhus…), intressenter, lokala föreningar 
(Fiab - Italienska förbundet 'Cykelns vänner') 
och medborgare. Debatten har varit livlig och 
fruktbar och har låtit olika intressenter uttrycka 
sina åsikter. Slutligen resulterade projektets 
huvudutdata i överrensstämmelse med de 
lokala policyerna: den godkända 
implementeringsplanen kommer på ett konkret 
sätt att möjliggöra genomförande av åtgärder i 
linje med kommunens planering. Den 
förutsedda implementationen av utvalda bästa 
praxis kommer att genomföras till slutet av 
2014 genom den faktiska implementationen av 
ett första pilotprojekt. Om det lyckas kan det 



 

 

 

 

 

 

 

 

sedan utökas till andra lokala områden i 
kommunen. 

Den 25 mars hölls forumet Klimatsamarbete 
Skåne, där lokala och regionala myndigheter 
arbetade tillsammans för att angripa områdena 
transporter, energieffektivitet, 
klimatanpassning och fysisk planering.  

 

SUM-partnern presenterade vald bästa praxis, 
Essex resplan, för transportarbetsgruppen och 
detaljerna för dess genomförande 
diskuterades under arbetssessionen. Bästa 
praxis kommer att genomföras på nivån 
Kommunförbundet Skåne. Som ett resultat av 
forumarbetet uttryckte Skånes landsting 
intresse för bästa praxis och en detaljerad 
presentation av den genomfördes den 15 april 
för fullmäktiges ansvariga transportavdelning. 

Essex landsting tar sig an sina intressenter på 
två olika sätt. Den 29 april ägde ett möte med 
deras interna intressenter vid Essex landsting 
och olika kommunfullmäktige rum.  

 

Under detta möte presenterades SUM:s 
Handbok för bästa praxis för dem och det 
diskuterades hur handboken kan användas 
som ett verktyg för att informera om deras 
åtgärder för att stödja hållbar mobilitet. Även 
genomförandet av vald bästa praxis 
”Implementation av laddningsnätverk för 
elektriska fordon i Faro” togs upp. Essex 
landsting fick nyligen finansiering för att 
installera fyra snabbladdare för elektriska 
fordon i länet. Dessa kommer att installeras 
under somaren 2014 och denna process 
kommer att vägledas av lärdomarna från SUM-
projektets bästa praxis.  Den 20 maj kommer 
det att hållas ett andra evenemang, ’Essex 
gröna transportseminarium’, där handboken 
kommer att presenteras för externa 
intressenter, framförallt Essex Highways, som 
är den levererande partnern med Essex 
landsting som vägmyndighet. Partnern Essex 
kommer att informera delegaterna om bästa 
praxis som genomförs för att installera 
snabbladdare för elektriska fordon. 

I Messina har det hållits två lokala möten den 
17 april och den 7 maj med olika intressenter 
så som ingenjörs- och arkitektföreningar, en 
bioarkitekturorganisation, Cnr-Itae, Messinas 
universitet, kommunala transportbolaget, 
kommunala urbana mobilitetsavdelningen, 
CUST. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Under det första mötet var det en generell 
diskussion och debatt om alla bästa praxis och 
statusen och ämnena för Messina jämfört med 
de andra städerna i SUM-projektnätverket. 

 

Under det andra mötet drevs diskussionen mot 
att välja bästa praxis som kan ha en verklig 
tillämpning, även som pilotprojekt, under 
kort/medellång sikt. 

Liknande evenemang med lokala och 
regionala intressenter kommer att ske under 
maj i resten av SUM-partnerns region, där 
Handboken för bästa praxis kommer att 
presenteras och genomförandet av vald bästa 
praxis kommer att diskuteras. 

 
SUM-projekt - Avslutande evenemang, 
Vigo 17:e juni 2014. 

SUM-projektets avslutande evenemang 
kommer att hållas i Vigo den 17 till 18 juni 
2014. Evenemanget kommer att vara utformat 
i två delar: den första dagen (17 juni) kommer 
att vara dedikerat till projektets 
styrgruppsmöte. Mötet kommer att diskutera 
projektkomponenternas uveckling, uppkomna 
problem under den senaste perioden och de 
återstående uppgifterna som ska utföras, 
huvudsakligen slutrapporterna med 
projektresultaten. Detta möte kommer att ha 
deltagande representanter från omkring 40 
projektpartners. 

Under den andra dagen (18 juni) kommer 
evenemanget att vara öppet för allmänheten 
med syfte att visa projektets resultat, 
presentera Handbok för bästa praxis utvecklad 

av SUM-partners och 
implementeringsplanerna som utvecklats av 
varje region. 

 

RIGA VELO-VECKA 2014 

Rigas kommunfullmäktige samt många 
cykelentusiaster och -supportrar organiserar 
Riga Velo-vecka 2014 från 26 april till 5 maj 
2014 för att uppmuntra daglig användning av 
cyklar såväl som en positiv attityd gentemot 
cyklister. Den begynnande cykelsäsongen 
2014 har ett brett och intressant program av 
cykelaktiviteter som avslutas den 5 maj 2014 
med det prestigefulla Tweed-loppet. 
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Riga Velo-vecka är inriktad mot dem som 
anser att cykel är det bästa sättet att ta sig runt 
i staden, mot dem som tror på cykelkulturen 
som en viktig del av urban kultur såväl som alla 
dem som planerar att ta sig fram i Riga med 
cykel. 

Målet för Riga Velo-vecka är att bli Rigas 
största och viktigaste cykelevenemang i början 
av den aktiva cyklingssäsongen. 

Veckan kulminerar med dess paradnummer, 
Rigas Tweed-lopp eller retrocykel- och -
kostymparad på Rigas gator den 5 maj 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Exakt program för evenemangen under Riga 
Velo-vecka 2014 återfinns på: 
http://rigasvelonedela.lv/ 

Den 29 april 2014 organiserar Riga även ett 
seminarium med namnet ”Från de elektriska 
cyklarna till elektriska bilar - lettisk erfarenhet” 
där deltagare kommer att kunna bekanta sig 
med elektriska bilar och testa e-cyklar. Olika 
företag kommer att dela erfarenheter kring 
användning av elektriska cyklar och elektriska 
bilar såväl som hantering av 
laddningsstationer. Under evenemanget 
kommer det även gå att få information om hur 
elektriska fordon kan användas i hushåll. 

 

INOVLVE-PROJEKTET 

I september nästa år kommer Reggio Emilia att 
stå värd för ett evenemang om 
piloterfarenheterna från vald bästa praxis som 
implementerats av Reggio Emilia (Essex 
landstings resplan). Detta evenemang 
kommer att ha utvecklats inom ramen för 
INVOLVE-projektet, ett INTERREG IVc-
projekt som har som målsättning att främja 
samarbete mellan offentlig och privat sektor för 
att minska transportproblem i affärsområden, 
industriområden, aktivitetscenter etc. 
Evenemanget kommer att samla 
nyckelintresenter/beslutsfattare, som kommer 
att samtala och utbyta kring 
mobilitetshanteringsfrågor. 
 

AMINES EN STAD INVOLVERAD I 
HÅLLBAR URBAN MOBILITET  

Förutom sitt engagemang i SUM-projektet 
kring hållbar mobilitet såsom innovation i form 
av el- eller biobränslebaserad mobilitet, 
fullbordade Amines sitt erfarenhetsutbyte med 
ett annat europeiskt projekt: CH4LLENGE. 

 

I mars 2013 möjliggjorde det europeiska 
programmet “Intelligent Energy Europe” 
skapandet av CH4LLENGE-konsortiet. I 
CH4LLENGE har nio europeiska städer och 
åtta stödjande organisationer slagit sig 
samman för att tackla de fyra mest angelägna 
utmaningarna inom hållbar urban 
mobilitetsplanering:  

 Deltagande: Aktivt involvera lokala 
intressenter och medborgare i 
mobilitetsplaneringsprocesser 

 Samarbete: Förbättra samarbete 
geografiskt, politiskt, administrativt och 
mellan avdelningar 

 Åtgärdsval: Identifiera det mest 
lämpliga åtgärdspaketet för att möta en 
stads policymål 

 Övervakning och utvärdering: Bedöma 
åtgärders påverkan och utvärdera 
mobilitetsplaneringsprocessen 

I över fyrtio pilotprojekt analyserar 
CH4LLENGE-städerna sin lokala 
mobilitetsutveckling, utvecklar nya strategier 
för att tackla sina urbana mobilitetsproblem 
och testar lösningar för att överbrygga lokala 
hinder inom de fyra tematiska områdena. 

Hållbar urban mobilitetsplanering är 
förnärvarande i olika stadier i de europeiska 
städerna. Projektet fokuserar på 
kunskapsutbyte mellan projketstäder och 
genom piloterna för att stödja utvecklingen av 
strategier och genomförande. CH4LLENGE 
stödjer upp till 30 följarstäder som får 
skräddarsydda råd från CH4LLENGE SUMP-
expertgruppen. 

Workshops, sommarskolor och 
utbildningskurser på nätet utvecklas inom 
projektet för att utbyta kunskap och erfarenhet 
med intressenter. 

www.sump-challenges.eu  
 

http://rigasvelonedela.lv/
http://www.sump-challenges.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

ANSÖKNINGSOMGÅNG UNDER H2020 
INOM TRANSPORT 

Inbjudan att lämna projektförslag är öppen för 
Horizon 2020 sedan den 11:e december 2013. 
SUM-projektpartnerskapet gratulerar dem som 
är mer relevanta för SUM-projektet och som är 
inkluderade i det smarta, gröna och 
integrerade transportarbetsprogrammet. 

Horizon 2020 är det finansiella instrument som 
implementerar innovationsunionen, ett Europa 
2020-flaggskeppsinitiativ som siktar på att 
säkerställa Europas globala konkurrenskraft. 
Pågående från 2014 till 2020 med en budget 
på nära € 80 000 miljoner är EU:s nya program 
för forskning och innovation en del av kraften 
som ska skapa ny tillväxt och nya jobb i 
Europa. 

€ 6 339 miljoner kommer att anslås för att 
kunna ta upp frågor kring utveckling av hållbar 
transport och mobilitet. Ansökningsomgång för 
hållbar mobilitet är nu öppen för projekt som 
tacklar  

- Nästa generations 
transportinfrastruktur,  

- nästa generations konkurrenskraftiga 
Li-jonbatterier för elektriska fordon, 

- framtida naturgasdrivsystem och -
komponenter för bilar och vans, 

- hybrider av lätta och tunga fordon, 
- elektriska tvåhjulingar och nya ultra-

lätta fordon 
- framtida alternativa bränsledrivsystem 

och -komponenter för tunga fordon, 

Sista inlämningsdag för projekt inom teman 
listade ovan är 28 augusti 2014. 

Under 2015 kommer det finnas ytterligare 
ansökningsomgångar och möjligheter för 
projekt inom innovativa lösningar för renare 
och bättre urban transport och mobilitet.  

Mer information kan hämtas på: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/  

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/


 

 

 

 

 

 

 

 

SUM-KONTAKTDETALJER 

Huvudpartner: VIGO KOMMUN 

Ana Mouriz  

E-post: sumproject@vigo.org  

Tel.: +34986447400 

Partner 3 - AREAL - regionalt kontor för energi och 
miljö i Algarve  

Miguel Mendonça   

E-post: mendonca@areal-energia.pt 

Tel.: +351289310880 

Partner 4 - MESSINA KOMMUN 

Giacomo Villari  

E-post: giacomo.villari@comune.messina.it 

Tel.: +390907723606 

Partner 6 - REGGIO EMILIA KOMMUN 

Elisia Nardini  

E-post: elisia.nardini@municipio.re.it  

Tel.: +390522585244 

Partner 7 - RIGA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Maija Rubina  

E-post: maija.rubina@riga.lv 

Tel.: +37126403004 

Partner 8 - KATOWICE STAD  

Adam Lipiński  

E-post: Adam.Lipinski@katowice.eu 

Tel.: +48322593498 

Partner 9 - VRATSA KOMMUN  

Teodora Ivanova 

E-post: ttivanova@gmail.com  

Tel.: +359887843903 

Partner 10 - SOFIA KOMMUN 

Mariana Georgieva  

E-post: Georgieva@sofia.bg 

Tel.: +35929871388 

Partner 11 – REAP - REGIONALT ENERGIKONTOR 
FÖR PAZARDJIK 

Georgi Simeonov  

E-post: simeonov@reap-bg.eu 

Tel.: +35934442124 

 

Partner 12 – AMIENS KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Tristan Montigny 

E-post: t.montigny@amiens-metropole.com  

Tel.: +33322974197 

Partner 13 - KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Per-Johan Wik  

E-post: per-johan.wik@kfsk.se 

Tel.: +46709719966 

Partner 14 - ENERGIKONTOR SYDOST 

Hannele Johansson 

E-post: hannele.johansson@energikontorsydost.se 

Tel.: +46734199181 

Partner 15 – ESSEX LANDSTING 

Daniel Chiswell  

E-post: Daniel.Chiswell@essex.gov.uk 

Tel.: +441245433329 

Partner 16 - REGIONALA 
UTVECKLINGSKONTORET FÖR MURCIA - INFO 

José Manuel Ruiz  

E-post: josem.ruiz@info.carm.es 

Tel.: +34968365461 

 

 

 

Webb: www.sumproject.eu 

Facebook: Sustainable Urban Mobility 

LinkedIn: Sustainable Urban Mobility - Europe   

Twitter:  SUM Interreg IV4  

 
 
Detta projekt medfinansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och möjliggörs av INTERREG IVC-
programmet. 

Nyhetsbrevet framställdes av INFO - regionala 
utvecklingskontoret för Murcia och Vratsa kommun 
under det tredje kvartalet 2013. Ansvar för information 
och åsikter som anges ligger helt hos författarna. 

mailto:simeonov@reap-bg.eu
mailto:josem.ruiz@info.carm.es
https://www.facebook.com/pages/Sustainable-Urban-Mobility/434787699907501?fref=ts
http://www.linkedin.com/groups/Sustainable-Urban-Mobility-project-Europe-4553305?home=&gid=4553305&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_4553305
https://twitter.com/ProjectSUM

