
EcoMobility SHIFT
- ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer

 

Vilka faktorer är viktiga för ett hållbart transportsystem och 

hur framgångsrik är er stad? EcoMobility SHIFT erbjuder ett 

verktyg för att kartlägga nuläget och ta fram åtgärder när 

ni t ex ska ta fram eller utveckla en hållbar trafikstrategi/ 

Sustainable Urban Mobility Plan. EcoMobility SHIFT erbjuder 

också extern revision och benchmarking, så att er stad kan 

jämföra sig med andra städer i Europa. De städer som deltar 

i EcoMobility SHIFT uppmärksammas för sitt arbete genom 

den globala organisationen ICLEI. Vår förhoppning och 

EU:s, när vi tog fram verktyget, är att EcoMobility SHIFT ska 

sporra städer till att bli ännu bättre på hållbara transporter. 

Antar ni utmaningen?

Trafik | Processer | IT-system 

E1 - Förståelse för användarbehov

E3 - Vision, strategi och ledarskap
E4 - Personal och resurser
E5 - Budget
E6 - Mätning, uppföljning och utvärdering

E2 - Allmänhetens delaktighet RI2 - Tra�ksäkerhet
RI1 - Färdmedelsfördelning

RI3 - Växthusgaser
RI4 - Lokal luftkvalitet

TSS1   - Planering av nya områden

TSS3   - Tra�kantinformation
TSS4   - Mobility Management 
TSS5   - Parkingsåtgärder
TSS6   - Gångtra�k

TSS2   - Bilfria zoner och områden med låg hastighet

TSS7   - Cykeltra�k
TSS8   - Kollektivtra�kens täckning och snabbhet
TSS9   - Kollektivtra�kens användbarhet
TSS10 - Miljöfordon

Processen Transportsystem Resultat & effekter
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EcoMobility SHIFT i korthet
EcoMobility SHIFT utvärderar nivån på ”EcoMobility”, 
dvs hur hållbart är transportsystemet i din stad med 
hjälp av ett antal indikatorer och kriterier. Verktyget ger 
inspiration till förbättringar och innehåller en möjlighet 
till extern revision, benchmarking och utmärkelse. De 
städer som deltar i EcoMobility SHIFT uppmärksam-
mas för sitt arbete genom den globala organisationen 
ICLEI, som också delar ut guld-, silver- och bronsut-
märkelser till de städer som når en hög poäng. 

Vem har nytta av EcoMobility SHIFT?
EcoMobility SHIFT är ett verktyg för städer som arbetar 
för ett mer hållbart transportsystem. EcoMobility SHIFT 
kan genomföras när man är i starten av ett sådant arbete 
för att få ett utgångsläge och förslag på åtgärder till en 
hållbar trafikstrategi/Sustainable Urban Mobility Plan. 
Ännu bättre passar den de kommuner som arbetat med 
åtgärder inom hållbara transporter i ett par år som vill 
ha ett system för uppföljning, kunna benchmarka sig 
själva med andra och få inspiration för att förbättra sig 
ytterligare. Vår och EU:s förhoppning, när vi tog fram 
verktyget, är att EcoMobility SHIFT ska sporra städer 
till att bli ännu bättre på hållbara transporter.

Organisationen bakom EcoMobility SHIFT
EcoMobility SHIFT har tagits fram inom ramen för ett 
EU-projekt finansierat av Intelligent Energy Europe. 
Den globala organisationen ICLEI, ett nätverk för 
hållbara städer, står för sekretariatet och har en viktig 
sammanhållande roll, bl a ansvarar de för ”EcoMobility 
Label”, benchmarking, nätverk och utbildning av nya 
externa revisorer inom EcoMobility SHIFT. Trivector i 
Sverige är en av åtta partners som varit med att ta fram 
metoden med stöd av svenska Trafikverket.  

För dig som vill veta mer
Trivector har en certifierad revisor inom EcoMobility 

SHIFT. Om du vill ha hjälp med en extern revision eller 

helt enkelt vill veta mer om EcoMobility SHIFT är du 

välkommen att kontakta:

Karin Neergaard 010-456 56 16

Anna Clark 010-456 56 23

Eller mejla till oss på förnamn.efternamn@trivector.se

Mer information finns på www.ecomobility-shift.org
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Tre steg
EcoMobility SHIFT består av tre steg: intern utvärde-
ring, extern revision och utmärkelse. Man kan välja att 
bara genomföra steg 1, och sedan vänta tills man kän-
ner sig mogen för steg 2 och 3. 

Fördelarna med de olika stegen
1. Intern utvärdering:
E  ger er möjlighet att regelbundet mäta prestandan  
 inom transportområdet
E  ger er möjlighet att hitta förbättringsåtgärder

2. Extern revision:
E kvalitetssäkrar ert arbete och ger feedback som  
 förbättrar arbetet
E ger er möjlighet att ansöka om ”EcoMobility  
 Label”

3. Diplom och ”EcoMobility Label”:
E som ger erkännande och uppmärksamhet åt stadens  
 arbete med hållbara transporter

1 EIntern utvärdering
av prestanda och 

förbättringsområden
2 EExtern revision

Verifiering av poäng 
och feedback

3 EDiplom
och 

”EcoMobility Label”
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