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Inom ramen för projekten Mobilitetskontoret i Blekinge, 
Kalmar respektive Kronobergs län drivs ett tvåårigt EU‑projekt 
som siktar till att genomföra Mobility Management (dvs. 
påverka transportbeteende) oftare och på ett bättre sätt. 
SUSTRAMM innebär bättre erfarenhetsutbyte, förbättringar 
av regionala transportstrategier, utbildningar inom Mobility 
Management samt ett pilotcykelprojekt.

SUSTRAMM = Sustainable transports for Managing Mobility
Ett subprojekt inom EnercitEE (European Networks, experience and recommendations helping cities and citizens to become energy efficient)

Projekttid
Januari 2011 till december 2012 

Syfte
SustraMM kommer att leda till ett bättre erfarenhetsutbyte mellan europeiska partners och inom Sydost om arbetet med hållbart resande. Syftet är att 
skapa hållbara transportsystem genom att påverka lokala och regionala transportpolicyer.  SustraMM kommer också att höja medborgarnas medvetenhet 
om hållbart resande och uppmuntra förändrat mobilitetsbeteende. 

Projektmålen
• Utbilda nyckelaktörer i Mobility Management och förstärka Mobility Managementnätverken
• Identifiera och sprida 12 framgångsrika Mobility Managementåtgärder
• Ta fram riktlinjer och rekommendationer för Mobility Management
• Påverka tre regionala transportpolicyer
• Nå 5700 medborgare 

Fokusområden  
Åtgärder för Hållbart resande, erfarenhetsutbyte, transportstrategier, utbildningar inom Mobility Management, SydostTrampar.

Planerade aktiviteter i Sydost
• Två cykelseminarier om Mobility Management och cykelfrågor under Europeiska trafikantveckan 2011 och 2012. Målgrupp: politiker i Sydost.
• En pilotutveckling av Sydost Trampar (cykeltävling mellan arbetsplatser)
Liknande aktiviteter (dvs två seminarier och en pilotprojekt) är planerade i Cluses kommun och Pirna kommun.

Partners
Energikontor Sydost, Camille Delepierre, project manager, +46 (0) 455 30 32 36, camille.delepierre@energikontorsydost.se
Municipality of  Cluses, Cécile Drouillet, project manager, +33 (0)4 50 96 69 90, cdrouillet@cluses.fr
Technical University of  Dresden , Udo Becker, research professor, + 49(0)351-46336566, udo.becker@tu-dresden.de
City of  Pirna , Manja Becker, municipal employee, + 49 (0) 3501 556-309, Manja.Becker@pirna.de 

För mer information, besök:
enercitee.eu/Sub-Projects/SUSTRAMM---Sustainable-transports-for-managing-mobility,54/
www.energikontorsydost.se/mobilitetskontor/sustramm.php

Kontaktuppgifter
Camille Delepierre, projektledare
Tel: 0766-20 90 52
E-post: camille.delepierre@energikontorsydost.se
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