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1 ADVANCE 

1.1 ADVANCE – en presentation 

ADVANCE är ett projekt som finansieras av IEE (Intelligent Energy Europe program) och pågår 

från 2011 till 2014. Syftet är att öka transporters energieffektivitet samt att minska efterfrågan på 

transporter i europeiska städer. ADVANCE utvecklar, testar och tillämpar ADVANCE 

utvärderingsverktyg för att nå dessa mål.  

 

Figur 1: ADVANCE-projektets genomförandeprocess  

ADVANCE Utvärdering är ett verktyg som, genom analyser av styrkor och svagheter i den 

aktuella planeringen av en stads hållbara mobilitet, tydligt visar vilka förbättringar som kan 

göras. Åtgärder och handlingsutrymme för att förbättra planeringen av hållbar mobilitet i staden 

kan härledas direkt från den handlingsplan som följer av utvärderingsprocessen. 

Handlingsplanen kan användas som en utgångspunkt för utveckling av en ny eller uppdaterad 

mobilitetsplan/-policy, trafikstrategi eller trafik- och mobilitetsplan SUMP (eng. Sustainable 

Urban Mobility Plan). 

 

DEFINITION 

ADVANCE Utvärdering är ett praktiskt utvärderingsverktyg för att förbättra planer för hållbar mobilitet i 
städer. ADVANCE Utvärdering ger en systematisk utvärderingsmetod och vägledning, visar potentialen 
för en ny eller uppdaterad SUMP och ger mervärde till staden. 

En stad som genomför en ADVANCE Utvärdering och uppfyller överenskomna kriterier kommer 

att få ett ADVANCE-certifikat. En upprepning av ADVANCE Utvärdering med 5 års intervall 

kommer att bidra till att planeringen av hållbar mobilitet i staden blir än mer framgångsrik. 
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1.2 Totalkvalitet (TQM) i planeringen för hållbar mobilitet 

Enligt principerna för totalkvalitet (TQM) är utmärkt kvalitet resultatet av ständig förbättring. 

Ständig förbättring uppnås med ”the repetitive cycle of success”
1
 som har syftet att uppfylla 

stadens behov. Med den bakgrunden, är planering för hållbar mobilitet enligt ADVANCE en 

dynamisk process som kan åskådliggöras med ADVANCE Utvärderingsverktyg. 

Bedömningsunderlaget för ADVANCE Utvärderingsverktyg är SUMP:ens grundstenar, de s.k. 

Åtgärdsområdena och Verksamhetsområdena: 

 

Åtgärdsområdena innefattar åtgärder som beskrivs i en SUMP; 

Verksamhetsområdena är kopplade till processen i en SUMP.  

 

Figur 2: Kvalitetsstyrningens utvecklingstrappa  

Det finns tre definierade kategorier som identifiera statusen för en SUMP i en stad: 

1. Städer i startläge: Dessa städer har inte en SUMP eller annan strategi för hållbar mobilitet. 

Staden löser brådskande mobilitetsproblem med tillfälliga åtgärder och ger endast 

kortsiktiga och tekniska lösningar till mobilitetsproblem. 

För städer i startläge ger ADVANCE Utvärderingsverktyg ett tillfälle att inledningsvis 

reflektera och överväga idén med hållbar mobilitetsplanering i städer tillsammans med en 

certifierad utvärderingsledare för ADVANCE. Utvärderingen med ADVANCE leder till en 

handlingsplan som kan ligga till grund för en SUMP på lång sikt. 

2. Städer på gång: Staden har en SUMP och det finns en gemensam vision om vilken 

mobilitetsstrategi som ska följas. Det finns en systematisk strategi för faktiska eller 

förväntade mobilitetsproblem. Staden tar de första stegen i att utvärdera den aktuella 

mobilitetspolicyn för att ta reda på i vilka områden som förbättringar är möjliga. 

Städer på gång kommer att kunna upptäcka luckor eller svaga punkter i deras SUMP:ar 

med hjälp av det standardiserade utvärderingsverktyget ADVANCE. Intressenters 

medverkan och utvärderingsledarens vägledning i prioriteringen av åtgärder, tillåter en 

uppdatering/uppgradering av den lokala mobilitetsplanen och policyn. 

3. Avancerade städer: Staden har en SUMP som ständigt följs upp och utvärderas med hjälp 

av kvalitetsindikatorer. Staden förutser förväntade mobilitetsproblem och SUMPen är 

inriktad på framtiden och innovativa lösningar genomförs. 

För avancerade städer tillhandahåller ADVANCE Utvärderingsverktyg ett redskap och en 

möjlighet att se kritiskt på den befintliga SUMPen. Behållningen av ADVANCE Utvärdering 

är en finslipning av den befintliga SUMPen och en förbättring av processerna kopplade till 

en SUMP. 

                                                      
1
  “The repetitive cycle of success” avser SUMP-cykeln så som den definieras i ELTISplus -projektet (se kapitel 2.6). 
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1.3 Målsättningen med ADVANCE Utvärdering  

ADVANCE Utvärderingsverktyg avser att systematisera mobilitetsplaneringsprocessen genom 

att  

  Bedöma stadens mobilitetsplan/-policy, trafikstrategi eller trafik- och mobilitetsplan. 

  Beskriva styrkor och svagheter i planeringens olika moment. 

  Prioritera förbättringsåtgärder tillsammans med berörda intressenter. 

 Utarbeta en handlingsplan som kan ligga till grund för en ny eller uppdaterad SUMP. 

Utvärderingsverktyget har inte bara syftet att förbättra kvaliteten på pappersarbetet beträffande 

SUMP:ens mobilitetsplanering och policy i staden, utan har också syftet att analysera, 

systematisera och förbättra SUMP:ens totala utvecklingsprocess (medborgare och intressenters 

engagemang, förekomsten av en tydlig vision, samarbete mellan olika avdelningar 

(stadsplanering, trafik...) etc.). Dessa ”process”-moment kommer att analyseras av 

Verksamhetsområdena, och genomförandet av åtgärder och insatser i staden kommer att 

analyseras av Åtgärdsområdena. 
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1.4 Målgrupp  

Städerna kommer att vara de huvudsakliga förmånstagarna för genomförandet av ADVANCE 

Utvärdering och få följande fördelar: 

 Framtagning av en lokal handlingsplan (inklusive rekommendationer för att förbättra 

planeringen av hållbar mobilitet i staden). 

 Skapande av en positiv bild som en hållbar stad. 

 Tilldelning av ADVANCE-certifikatet. 

 Förbättrade möjligheter till framtida EU-finansierade projekt. 

 Ökad möjlighet till nationell finansiering för genomförandet av ADVANCE Utvärdering. 

 

ADVANCE Utvärdering kan genomföras i små, medelstora och stora städer. Partnerstäderna 

(som testade och tillämpade ADVANCE Utvärdering) varierade i storlek från ca 35 000 invånare 

(Agioi Anargyroi, Grekland) till mer än 400 000 invånare (Szczecin, Polen). Men också större 

städer är lämpade att utföra ADVANCE Utvärdering. 

Antalet invånare är inte det enda kriteriet som definierar målgruppen. Stadens förmåga att fatta 
mobilitetsbeslut behöver också beaktas. 

1.5 Om detta dokument 

ADVANCE Utvärderingsverktyg gör det möjligt för städer att analysera styrkor och svagheter i 

den aktuella SUMP:en såväl som i en stads policy. En utbildad utvärderingsledare för 

ADVANCE vägleder städerna genom utvärderingsprocessen. Städer som blir godkända i 

ADVANCE Utvärdering certifieras. 

Detta dokument visar de olika stegen i utvärderingsprocessen, ger riktlinjer för både stad och 

utvärderingsledare samt beskriver kriterierna för certifiering. 

ADVANCE Utvärdering är inte en teoretisk modell utan ett verktyg som har tillämpats i praktiken 
sedan utvecklingsfasen.  

Det slutliga ADVANCE Utvärderingsverktyget bygger på diskussioner inom konsortiet
2
, ett 

första försök med 3 städer
3
 samt återkoppling från nätverket EUROCITIES, från QUEST:s 

vetenskapliga råd
4
 och ett andra försök i 6 städer

5
 och 7 Brysselkommuner

6
.  

Inledningsvis beskrivs begreppet SUMP i kapitel 2; definition, syfte, omfattning och SUMP-

egenskaper. 

I kapitel 3 presenteras ADVANCE Utvärdering steg för steg. 

En detaljerad beskrivning av Verksamhets- och Åtgärdsområdena ges i Bilaga I, Bilaga II ger en 

bild av ADVANCE frågeformulär och Bilaga III innehåller ADVANCE-ordlistan. 

                                                      
2
  Det tredje konsortiemötet, Bryssel den 18 – 20 April 2012 och fjärde konsortiemötet, Malmö 3 – 5 December 2012 

3
  Szczecin, Malmö och Schaerbeek, sommaren - hösten 2012 

4
  Styrelseledamöter i Quest:s vetenskapliga råd är: Heiner Monheim, Allen Creedy,Tony May 

5
 Agioi-Anarg & Kamatero, Judenburg, Maribor, Ploiesti, Terrassa, Zilina, våren-sommaren 2013 

6
 Anderlecht, Evere, Ganshoren, Jette, Schaerbeek, Ukkel, Watermael-Bosvoorde, våren-sommaren 2013 
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2 SUMP (sustainable urban mobility plan) 

2.1 Introduktion 

Mobilitetsplaner/-policys, trafikstrategier eller trafik- och mobilitetsplaner (SUMPs) definierar en 
uppsättning sammanhörande åtgärder för att tillgodose människors och företags 
mobilitetsbehov idag och i framtiden. SUMP:en är resultatet av en integrerad planering och 
hänvisar till alla metoder och former av transporter i städer och kringliggande områden. Styrkan 
med SUMP:en är att den bygger på befintliga planeringrutiner. 

Det finns olika synsätt på hållbar mobilitetsplanering i städer runtom i Europa. Medan vissa 

länder kan anses vara föregångare, såsom Frankrike och Storbritannien, är SUMP:en ett nytt 

eller ännu okänt planeringsverktyg i andra delar av EU.  

SUMP:ar är liktydiga med ”Planera för Människor”. Hållbar mobilitetsplanering i städer handlar 

om att gå i rätt riktning.
 
 

Projektet ELTIS plus belyser fördelarna med SUMP:ar jämfört med traditionella transportplaner. 

Dessutom görs försök att definiera minimikrav för att förbereda SUMP:ar med god kvalitet; 

innehållet i planen såväl som dess genomförande.
7
 

2.2 DEFINITION 

En SUMP är en strategisk plan, skapad för att tillgodose de behov av mobilitet och bättre 
livskvalitet som människor och företag har i städer och dess omgivningar. Planen bygger på 
befintliga planeringsrutiner och tar hänsyn till principer för integration, delaktighet och 
utvärdering. 

2.3 Vad är syftet med en SUMP? 

En SUMP syftar till att skapa ett hållbart transportsystem för städer genom att ta itu med 

följande mål (minimum): 

 

 Säkerställa att transportsystemet är tillgängligt för alla; 

 Förbättra säkerhet och trygghet; 

 Minska luftföroreningar och buller, utsläpp av växthusgaser samt energiförbrukning; 

 Förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten för transporter av personer och varor. 

 Öka attraktionskraften och kvaliteten på stadsmiljön. 

2.4 Vad omfattar en SUMP? 

Det som definieras vad gäller policy och åtgärder i en SUMP täcker alla former av transporter i 

hela tätortsbebyggelsen, vilket innefattar person- och godstrafik, motoriserade och icke-

motoriserade färdsätt samt förflyttning och parkering. 

                                                      
7
  ELTISplus 2011: Riktlinjer. Utveckling och genomförande av en Plan för Hållbar Mobilitet i Staden. 

(arbetsdokument, del av Deliverable 2.2) – www.mobilityplan.eu  

http://www.mobilityplan.eu/
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2.5 Fördelar med en SUMP 

Det är viktigt att betona att hållbar mobilitetsplanering i städer inte är en helt ny strategi, utan 

den bygger snarare på befintliga planeringsrutiner. Följaktligen bör kommunerna inte betrakta 

SUMP:en som ännu en plan på dagordningen. 

Det finns en mängd fördelar som är förknippade med hållbar mobilitetsplanering i städer. Dessa 

innefattar: 

 

Bättre livskvalitet: attraktivare offentliga miljöer, förbättrad trafiksäkerhet, bättre luftkvalitet, 

mindre utsläpp och buller. Stadens hållbara mobilitetsplanering bär i det avseendet ett 

känslomässigt budskap (säkrare stadsmiljö, säkerhet för barnen). 

 

Miljö- och hälsofördelar: förutom de positiva effekterna vad gäller luftkvalitet och buller, kan 

medborgarna och samhället vinna positiva hälsoeffekter och därmed göra betydande 

besparingar på hälsorelaterade kostnader. 

 

Förbättrad rörlighet och tillgänglighet: genomförande av hållbara mobilitetsprojekt eller åtgärder 

förbättrar medborgarnas möjlighet att förflytta sig och underlättar tillgänglighet till olika 

stadsområden och den service som erbjuds. 

 

En förbättring av stadens profil: en stad som bedriver hållbar mobilitetsplanering kan framhäva 

bilden av att vara innovativ och framåtblickande. 

 

Möjligheten att nå fler människor: hållbar mobilitetsplanering i städer erbjuder planerare ett 

integrerat och tvärvetenskapliga förhållningssätt till mobilitetsplanering. Planerarna har 

möjligheten att nå fler människor och bättre svara mot olika användargruppers behov. 

 

Medborgar- och intressentstödda beslut: genom intressenters och medborgares deltagande kan 

beslut för eller emot särskilda mobilitetsåtgärder i tätorten få en betydande nivå av ”offentlig 

legitimitet”. 

 

Verkningsfulla infrianden av lagliga skyldigheter: som t.ex. EU:s direktiv om luftkvalitet eller 

nationella bullerförordningar. 

 

Ny politisk vision: tjänstemännen i kommunerna får en planering på längre sikt och ett tydligt 

program att arbeta mot. Om den genomförs väl har en SUMP potential att leverera bättre 

resultat med färre konflikter. 

 

Integrationsmöjlighet: policyns betydelse för SUMP:en är inte begränsat till mobilitet och 

transporter; denna integrerade planeringsstrategi bidrar också till att uppnå andra lokala mål 

(ekonomiska, sociala och miljömässiga). 

 

Att förbättra stadens konkurrenskraft och tillgång till finansiering: En SUMP kan hjälpa planerare 

att få tillgång till särskilda finansieringskällor som finns tillgängliga för innovativa lösningar 

eller integrerade planeringsmetoder. 
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2.6 SUMP:ens egenskaper 

En SUMP är ett mer effektivt sätt att angripa transportrelaterade problem i stadsområden. De 

grundläggande egenskaperna, som är byggda på befintliga metoder och regelverk, består av: 

 

Att uppmuntra delaktighet: involvera medborgare och intressenter från början till slutet av 

processen till att vara delaktiga i beslut, genomförande och utvärdering, uppbyggnad av 

lokal medverkan för hantering av komplexa planeringsfrågor och säkerställa jämställdhet och 

jämlikhet;  

 

En utfästelse för hållbarheten: balansera ekonomisk utveckling, social rättvisa och miljökvalitet; 

 

En integrerad strategi: blanda praxis och policy mellan olika policysektorer (t.ex. transport, 

markanvändning, miljö, ekonomisk utveckling, social integration, jämställdhet, hälsa, 

säkerhet), mellan myndighetsnivåer (t.ex. distrikt, kommun, tätort, region, nation, EU), och 

mellan angränsande myndigheter (mellankommunala, interregionala, transnationella, etc.); 

 

Att fokusera på att uppnå mätbara mål som kommer från kortsiktiga mål, i linje med en vision för 

transporter, och inbyggda i en övergripande strategi för hållbar utveckling; 

 

En översyn av transportkostnader och fördelar, med hänsyn tagen till samhällskostnader och 

fördelar i ett större perspektiv och över policysektorer; 

 

En metod som omfattar följande:  

1. Statusanalys och grundscenario; 2. Definition av vision, mål och målgrupp; 3. Val av policy 

och åtgärder; 4. Tilldelning av ansvar och resurser; 5. Organisation för uppföljning och 

utvärdering. 
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2.7 SUMP-processen  

Baserat på den metod som utvecklats inom projektet ELTIS plus
8
, har en idealisk SUMP 

definierats (Figur 3). Detta avsnitt beskriver de huvudsakliga steg och moment som ingår i 

hållbar mobilitetsplanering i städer.  

ADVANCE Utvärderingsprocess, som är baserad på SUMP:ens utvecklingscykel, skiljer mellan 

Verksamhetsområdena (5 områden som är kopplade till uppbyggnadsprocessen av en SUMP) 

och Åtgärdsområdena (8 områden, kopplade till genomförandet av de åtgärder som fastställs i 

en SUMP); dessa två bildar de viktigaste delarna i en SUMP. 

 

 

Figur 3: SUMP-cykeln i förhållande till Verksamhets- och Åtgärdsområdena  

(Källa: Riktlinjer SUMP – ELTISplus 2011) 

                                                      
8
  ELTISplus 2011: Riktlinjer. Utveckling och genomförande av en Plan för Hållbar Mobilitet i Staden. 

(arbetsdokument, del av Deliverable 2.2) – www.mobilityplan.eu  

http://www.mobilityplan.eu/
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Upprepningsprocessen är det viktigaste momentet i utvecklingen av en SUMP: utvecklandet av 

en SUMP bör inte vara ett summerat resultat av de olika delarna var för sig, utan en integrerad 

process som tar ett samlat helhetsgrepp.  

SUMP-processens dynamiska delar återges i Verksamhetsområdena nedan.  

 

Figur 4: SUMP-processens dynamic I ADVANCE 

En detaljerad beskrivning av Verksamhets- och Åtgärdsområdena återfinns i Bilaga I.  
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3 ADVANCE Utvärdering – en beskrivning steg 

för steg  

ADVANCE Utvärderingsverktyg hjälper en stad att utveckla och förbättra kvaliteten på en 

SUMP. ADVANCE Utvärderingsverktyg sker i 5 steg och varar högst i 6 månader.  

Figur 5 visar ADVANCE Utvärderingsprocess. Avsnitt 3.1 beskriver ADVANCE Utvärdering och 

förklarar, steg för steg, de aktiviteter som äger rum, val av tidpunkt, den ungefärliga 

tidsperioden och berörda deltagare. 

 

 

Figur 5: ADVANCE Utvärderingsverktyg 

Några nyckelfaktorer i ADVANCE Utvärdering (stadens uppgifter, utvärderingsledarens roll…) 

förklaras i detalj i avsnitten 3.2 och 3.3.  
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3.1 ADVANCE Utvärdering – steg för steg 

3.1.1 Teckenförklaring 

Teckenförklaring 

 
Åtgärder 

 
Uppgifter att kontrollera 

 
Förslag, rekommendationer 

 

Utbildningsmaterial (standarddokument, 
dokumentation) tillgängliga för utvärderingsledaren 

 

 





D2.5 Slutgiltlig version av ADVANCE Utvärderingsverktyg och riktlinjer  

 

 
www.eu-advance.eu Page 17 of 75 

 

3.1.2 Första kontakten 

Staden/kommunen visar intresse för ADVANCE Utvärdering eller kontaktas av en certifierad utvärderingsledare för ADVANCE. 

Aktivitet Period Varaktighet 
Inblandade 
aktörer  

Första kontakten  

Ett möte arrangeras mellan utvärderingsledaren och staden/kommunen. Utvärderingsledaren förklarar med en 
inledande presentation hur processen med ADVANCE Utvärdering fungerar, inklusive vilket engagemang som krävs 
av staden/kommunen. Utvärderingsledaren tydliggör sin roll som facilitator i utvärderingsprocessen

9
 och beskriver 

potentiella resultat och fördelar för staden/kommunen (utvärderingens mål, handlingsplanens omfattning, 
certifieringskriterier...). 

Utvärderingsledaren beskriver nödvändiga kompetenser och resurser som krävs för att sätta samman en 
arbetsgrupp för ADVANCE

10
. Utvärderingsledaren lägger särskild vikt vid relevanta intressenters engagemang

11
. 

Stadens/kommunens rutiner när det gäller att engagera intressenter beaktas varpå ett definitivt beslut angående 
arbetsgruppens sammansättning tas.  

Staden/kommunen och utvärderingsledaren enas om den slutgiltiga sammansättningen av arbetsgruppen. 

Vecka 1 möte 2 tim  Utvärderingsledaren  

Stadens 
kontaktperson  

 

En kontaktperson för ADVANCE utses inom staden/kommunen (t.ex. en mobilitetskoordinator).  

Relevanta dokument (mobilitetsplan/-policy, trafikstartegi eller trafik- och mobilitetsplan, SUMP, lista över 
intressenter...) presenteras för utvärderingsledaren. 

   

 

– För att säkerställa en hög nivå av politisk inblandning måste en politiker vara medlem i 
arbetsgruppen. 

– För att säkerställa en god uppföljning och kontinuitet i utvärderingsprocessen är det viktigt att få rätt 
personer att delta direkt, både kontaktperson och medlemmar i ADVANCE-arbetsgruppen, under hela 
processen. 

   

 

Utvärderingsledaren samlar in några områdesspecifika indikatorer. Indikatorerna kommer att hjälpa 
utvärderingsledaren att beskriva utgångsläget för staden

12
. 

Vecka 1 2 tim Utvärderingsledaren 

 

Ett förslag är att be om en sammanställning av tidningsartiklar som behandlar trafik/mobilitet och 
stadsplanering från de senaste 2 åren. Medias bevakning ger en uppfattning av den offentliga 
diskussionen. En annan informationskälla är stadens senaste publikationer om trafik och mobilitet. 

   

                                                      
9
  Se 3.3.2 för mer information om utvärderingsledarens roll. 

10
  Se 3.2.1 för mer information om arbetsgruppen. 

11
  Se 3.3.3 för mer information om intressenternas medverkan. 

12
  Se 3.2.3 för mer information om indikatorer. 
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Aktivitet Period Varaktighet 
Inblandade 
aktörer  

 
En inbjudan till första mötet skickas till alla deltagare inklusive de utvalda externa intressenterna. Låt det 
framgå i inbjudan att det ingår ett informellt inslag (t.ex. lunch) som en del av arbetsgruppens första möte. 

Vecka 1 1 tim Utvärderingsledaren 
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3.1.3 Steg 1 – Analysera situationen 

Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Utvärderingsledaren går igenom (skrivbordsforskning) relevanta dokument (mobilitetsplan/-policy, 
trafikstartegi eller trafik- och mobilitetsplan eller SUMP etc.). 

Vecka 2 – 
3  

16 tim Utvärderingsledaren 

 

Utvärderingsledaren genomför ett platsbesök i staden. Detta besök kan kombineras med det första 
arbetsgruppsmötet. 

Vecka 3 
(vecka 1) 

4 tim Utvärderingsledaren 

Mobilitetssamordnare 
/anställd från 
mobilitetsavdelningen 

 

Det rekommenderas att göra platsbesök i samråd med stadens mobilitetsavdelning eller liknande. 
Utvärderingsledaren behöver få bilda sig en uppfattning av både goda och dåliga exempel i 
staden/kommunen. Utvärderingsledaren gör en fotodokumentation av både goda och dåliga exempel. Denna 
dokumentation kan utgöra ett bra underlag för senare diskussioner under mötena. 

   

M1 – INTRODUKTIONSMÖTE (= första mötet med ADVANCE-arbetsgruppen)  

Det första ADVANCE-mötet börjar med en lunch där alla deltagare kan lära känna varandra, vilket underlättar 
samarbetet under resten av utvärderingsprocessen. 

Efter det informella inslaget (d.v.s. lunchen) förklarar utvärderingsledaren med hjälp av ett bildspel alla detaljer i 
ADVANCE Utvärderingsprocess. Särskild uppmärksamhet ges till roller och förväntningar gentemot alla deltagare. Det 
slutliga målet för ADVANCE Utvärdering och utvärderingsledarens roll måste vara tydliga för alla deltagare från början.  

En tidsplan för hela processen är bestämd: datum för de kommande 3 eller 4 mötena
13

 är bestämda och alla 
deltagarna förbinder sig att delta i dessa möten. 

Utvärderingsledaren distribuerar ADVANCE frågeformulär, som används för att bedöma kvaliteten på 
mobilitetsplanering i staden. Målsättningen med enkäten klargörs för alla parter och de olika ämnena förklaras 
kortfattat. Utvärderingsledaren berättar om ordlistan i slutet av frågeformuläret. 

Deltagarna kan ställa frågor avseende processen och frågeformuläret. 

Utvärderingsledaren betonar att hon eller han finns tillgänglig under hela processen för att svara på frågor, till exempel 
om terminologi eller annat innehåll som behöver förtydligas. 

 

Vecka 3  möte 2 tim 
30 min  

Utvärderingsledaren 
ADVANCE 
arbetsgrupp 

 

Det rekommenderas att någon av de politiska aktörerna inleder introduktionsmötet för att visa det politiska 
engagemanget i att tillämpa ADVANCE Utvärdering.  

 

   

                                                      
13

  Det kan vara nödvändigt med ett andra möte om det aktuella läget; för att nå konsensus om möjliga faktorer och skapa en preliminär lista över förbättringsåtgärder. Se 3.1.4 Steg 2 – 
Bedömning 
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Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Presentation ADVANCE standardintroduktion 

ADVANCE frågeformulär 

ADVANCE sammanställningsverktyg för frågeformulär 

Mall för ADVANCE prioriteringstabell M3 

Mall för ADVANCE handlingsplan 

Mall för ADVANCE Utvärderingsrapport 
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3.1.4 Steg 2 – Bedömning 

Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Frågeformuläret fylls i individuellt av medlemmarna i ADVANCE-arbetsgruppen. Utvärderingsledaren för 
ADVANCE finns till hands via telefon och e-post för frågor och stöd. 

Vecka 5 – 7  ± 1 tim 30 
min per 
person 

ADVANCE 
arbetsgrupp 

 

Alla svar samlas in, sammanställs och analyseras av utvärderingsledaren. Hen sammanställer resultaten, 
listar de enskilda kommentarerna och förbereder konsensusmötet. 

Vecka 8 – 9  16 tim Utvärderingsledaren 

 

Utvärderingsledaren kan använda sammanställningsverktyget för ADVANCE frågeformulär för att analysera 
de enskilda resultaten. Diagram genereras automatiskt för att bistå tolkningen av de övergripande resultaten 
och för att underlätta diskussionen och uppnå konsensus. 

   

M2 – KONSENSUSMÖTE (N) NUVARANDE TILLSTÅND 

Utvärderingsledaren presenterar undersökningsresultaten. Fokus läggs på de poster där det finns en tydlig skillnad i 
svaren. 

Genom en gruppdiskussion söks konsensus för poängsättningen eller svaren för varje Verksamhetsområde. Det 

finns flera alternativ att tillgå för att uppnå konsensus: behålla medeltalet, justera det upp eller ner beroende på 
argument från enskilda gruppmedlemmar eller rösta fram ett genomsnittlig poäng... Utvärderingsledaren har rollen 
som facilitator under hela diskussionen. 

Samma diskussion äger rum då det gäller varje Åtgärdsområde. Baserad på den preliminära skrivbordsforskningen 

och utvärderingsledarens platsbesök samt poängen som de olika Åtgärdsområdena har fått, blir det tydligt på vilka 
Åtgärdsområden som staden måste fokusera i framtiden. 

Påstående som avser både Verksamhets- och Åtgärdsområdena bör bara poängsättas en gång. 

Vecka 10  möte 4 tim 
eller möte 2 
x 3 tim om 
ett andra 

konsensus 
möte 

behövs 

Utvärderingsledaren 
ADVANCE 
arbetsgrupp 

 

I vissa städer kan det vara nödvändigt med två möten om det aktuella läget för att nå konsensus om möjliga 
faktorer och skapa en preliminär lista över förbättringsåtgärder. Det är en av utvärderingsledarens uppgifter 
att bedöma behovet eller fördelen av att ha ett andra konsensusmöte. 

   

 

Förslag under mötet: 

 Det är rekommenderat att inleda presentationen med en SWOT-analys av den aktuella 
mobilitetssituationen baserad på skrivbordsforskningen och besöket på platsen. SWOT-metoden är 
välbekant för de flesta och en bra utgångspunkt för att fortsätta med resultaten från frågeformuläret. 

 Gör ett avbrott vid mitten av mötet: Deltagarna blir mer aktiva om de får en rast under ett 4-timmarsmöte. 

 Vid slutet av mötet är det användbart att visa en bild med slutsatserna från mötet. Den här kan även 
användas som utgångspunkt för handlingsplanen. 

 Gör mötet så interaktivt som möjligt och låt deltagarna diskutera kring resultaten från frågeformuläret. 
Låt arbetsgruppens medlemmar gissa vilka som blir de 3 svagaste och de 3 starkaste åtgärdena innan 
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Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

du lägger fram resultaten.  

 

Granska stadens befintliga principer och strategier och göra en aktuell lista över stadens planerade 
förbättringsåtgärder som är relevanta för att förbättra den hållbara stadsmobiliteten. 

Gör en preliminär lista över möjliga förbättringsåtgärder som har samlats in från konsensusmötet med tanke 
på framtida förbättringar. 

Vecka 10   4 tim Mobilitetssamordnare 
/anställd från 
mobilitetsavdelningen 
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3.1.5 Steg 3 – Prioritering  

Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Utvärderingsledaren utarbetar, i samråd med och inklusive råd från staden (mobilitetsavdelningen eller 
liknande), ett förslag till handlingsplan baserat på listan över möjliga förbättringsåtgärder till följd av steg 2. 

För att underlätta diskussionen om prioritering kan utvärderingsledaren använda prioriteringstabell M3. 

Den här tabellen innehåller de allmänna mål som anges i mobilitetspolicyn, kompletterade med ett antal 
specifika mål som fastställts av utvärderingsledaren bistådd av staden. Det bör understrykas att den här 
tabellen är ett kvalitativt verktyg avsett att användas av utvärderingsledaren för att underlätta diskussionen 
under möte M3 och att den inte är ett kommunikationsinstrument. 

Vecka 11 – 
14  

60 tim Utvärderingsledaren 
Mobilitetssamordnare 
/anställd från 
mobilitetsavdelningen 

 

I handlingsplanen anges konkreta mål och åtgärder inklusive en tidsplan med angivna budgetar och 
ansvariga personer eller avdelningar samt effekten på CO2-minskning och energisparande. 

   

 

Förslaget till handlingsplan diskuteras med mobilitetsavdelningen för att finjustera listan över 
förbättringsåtgärder. 

Vecka 15 – 
16 

4 tim Utvärderingsledaren 

Mobilitetssamordnare 
/anställd från 
mobilitetsavdelningen 

 
Den granskade handlingsplanen skickas till arbetsgruppens medlemmar via utvärderingsledaren för att 
förbereda prioriteringsmötet. 

Vecka 15 – 
16 

± 2 tim per 
person 

ADVANCE 
arbetsgrupp 

M3 – PRIORITERINGSMÖTE 

Prioriteringarna på åtgärdslistan som återfinns i förslaget till handlingsplanen diskuteras. Diskussionen sker i ett 
plenarsammanträde eller i olika arbetsgrupper.  

Utvärderingsledaren ger vägledning i diskussionen och hjälper arbetsgruppen att komma fram till ett avgörande 
angående prioriteringen. 

Alla synpunkter beaktas inför nästa steg (redigering av den slutliga handlingsplanen). 

Arbetsgruppen diskuterar och kommer överens om vilka (andra) intressenter som behöver rådfrågas innan den 
slutliga handlingsplanen upprättas. 

Vecka 17  möte 3 tim  Utvärderingsledaren 
ADVANCE 
arbetsgrupp 

 

Strax efter prioriteringsmötet kontaktar Kontaktpersonen de primära aktörerna
14

 för att inhämta deras råd på 
prioriteringslistan. 

Kommentarerna från de primära aktörerna rapporteras till utvärderingsledaren. 

Vecka 18 – 
19 

4 tim 
bilaterala 
kontakter 

Stadens 
Kontaktperson  

                                                      
14

  Intressenter som berörs av mobilitetsåtgärder, t.ex. föreningar; se kapitel 3.2.5.  
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Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Förslag under mötet: 

 Det är mycket användbart att lägga in exempel som berikar debatten. 

 Det är viktigt att göra mötet så underhållande som möjligt för att se till att de närvarande personerna 

deltar aktivt. 

 Förslaget till handlingsplan ska överlämnas till medlemmarna i ADVANCE-arbetsgruppen i god tid före 

prioriteringsmötet. 

   

 

Förslag på metoder som bör prioriteras: 

 Stjärnmetoden 

Prioriteringen görs i två steg: 

– Steg 1 är en omröstning för att prioritera åtgärderna. Den tar hänsyn till följande prioriteringskriterier: 

tillgänglighet till alla transportsätt, tillgänglighet för alla, livskvalitet, trafiksäkerhet, skydd för miljön och 

för människors hälsa.  

Varje åtgärd bedöms med antingen 1, 2 eller 3 stjärnor. Bedömningen följs av en diskussion kring 

skillnaderna i omröstningen. Slutligen påvisas genomsnittet för varje åtgärd för att visa tidigare åtgärder. 

– Steg 2 innebär att medlemmarna i arbetsgruppen ska ta hänsyn till genomförbarheten (möjliga 

förhållanden för framgång) för varje åtgärd och tidsgränsen för genomförandet. 

 

 Prioritering av primära aktörer 

– Två M3-möten kommer att äga rum: ett med medlemmarna i arbetsgruppen och ett med primära 

aktörer. Orsaken till att man anordnar två möten är å ena sidan att arbetsgruppen är inblandad från 

början, så den känner till processen i detalj, och å andra sidan att de primära aktörerna bör känna att de 

fritt kan uttrycka sin åsikt. Prioriteringsprocessen är resultatet av dessa två möten. 

– Under M3 med arbetsgruppen måste varje medlem uttrycka sin åsikt om prioriteringen för det område 

inom vilket medlemmen är expert.  

 

 Prioritering före M3 

– Efter konsensusmötet ombes alla medlemmar i arbetsgruppen, som representerar olika organisationer, 

intressenter och kommuner, att sammanställa sin lista över prioriteter.  

– De skickar sin lista över prioriteter till utvärderingsledaren.  

– Utvärderingsledaren granskar listan, jämför den med resultaten från M2 och sammanställer 

den slutliga listan för prioriteringsmöte M3.  

– Den slutliga listan skickas till arbetsgruppen i god tid före M3.  

   

 

Hur de primära aktörerna konsulteras beror på stadens rutiner:     
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Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 bilaterala möten med de primära aktörerna efter M3, 

 närvaro av de primära aktörerna vid M3, 

 telefonsamråd genomförda av utvärderingsledaren ... 
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3.1.6 Steg 4 – Slutlig handlingsplan  

Aktivitet Period Varaktighet Inblandade aktörer  

 

Baserat på föregående steg redigeras ADVANCE handlingsplan av utvärderingsledaren. Vecka 20   8 tim Utvärderingsledaren 

Mobilitetssamordnare/anställd 
från mobilitetsavdelningen 

 

Handlingsplanen skickas till arbetsgruppen för slutkommentarer.    

M4 – SISTA HANDLINGSPLANSMÖTET 

ADVANCE arbetsgrupp presenterar den slutgiltiga handlingsplanen för de politiska företrädarna i staden. 

Efter diskussionen uppnås en överenskommelse om förbättringsåtgärder och prioriteringar. 

Vecka 21  möte 3 tim  Utvärderingsledaren 
ADVANCE arbetsgrupp 

 
Utvärderingsledaren reviderar den slutliga handlingsplanen baserat på representanternas 
kommentarer. 

Vecka 21 – 
22 

4 tim  Utvärderingsledaren 

 
Utvärderingsledaren godkänner den slutliga handlingsplanen. Vecka 23  1 tim Utvärderingsledaren 

 

Handlingsplanen är godkänd av stadens politiska företrädare. Vecka 23   Utvärderingsledaren  

ADVANCE-arbetsgruppen 

Stadens politiska företrädare 
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3.1.7 Steg 5: Utvärderingsrapport och certifiering 

Aktivitet Period Varaktighet 
Inblandade 
aktörer  

 

Utvärderingsledaren skriver utvärderingsrapporten inklusive: 
– anteckningarna från mötena med arbetsgruppen – rekommendation för certifiering 

Den slutliga och godkända handlingsplanen läggs som en bilaga till Utvärderingsrapporten. 

Vecka 24  16 tim Utvärderingsledaren 

 
Om staden uppfyller kriterierna för certifiering, får staden ADVANCE Certifikat

15
. Överlämningen görs vid ett 

ceremoniellt tillfälle i närvaro av de politiska företrädarna, ADVANCE-arbetsgruppen och berörda intressenter. 

Vecka 25   Alla 

 

 

                                                      
15

  Kriterierna för certifiering definieras i 3.2.6. Vem som tar det slutgiltiga beslutet om certifiering är fortfarande öppet för diskussion. Två alternativ övervägs: 1) utvärderingsledaren beslutar om 
certifiering eller inte, eller 2) att en certifieringskommitté tar det slutliga beslutet (se 3.2.6 för mer information). 
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3.2 En detaljerad beskrivning av nyckelfaktorerna i 

ADVANCE Utvärdering   

3.2.1 ADVANCE-arbetsgruppen 

Arbetsgruppen för ADVANCE är huvudaktör i utvärderingsprocessen. Arbetsgruppen bildas för 

att diskutera styrkor och svagheter med stadens/kommunens planering av hållbar mobilitet och 

för att definiera ytterligare förbättringar. 

Arbetsgruppen bör bestå av huvudaktörerna (interna och externa) för stadens 

mobilitetsplanering. Det är viktigt att gruppens sammansättning speglar de avdelningar inom 

staden och relevanta intressenter som ansvarar för de uppgifter som omfattas av Verksamhets- 

och Åtgärdsområdena. Av effektivitetsskäl begränsas emellertid arbetsgruppen till ett maximalt 

antal människor. Det rekommenderas att arbetsgruppen består av 10 till 15 deltagare. 

Den exakta sammansättningen av gruppen förskrivs inte – det bör istället beslutas av staden – 

men några funktioner som skulle kunna vara representerade är ansvariga för fysisk planering, 

ansvariga för planering och genomförande av infrastruktur, ansvariga för olika trafikslag (t.ex. 

de som planerar, förverkligar och upprätthåller cykelvägnäten) samt de offentliga och privata 

organisationer som levererar tjänster som kollektivtrafik i vissa städer. Det är också viktigt att 

innefatta de som ansvarar för transportfinansieringen; de som ansvarar för att samla in uppgifter 

om staden (t.ex. trafikräkning, socioekonomiska faktorer) och de ansvariga för 

mobilitetsåtgärder som staden levererar.  

Det är viktigt att inte bara involvera nyckelaktörer (de som ansvarar för att utveckla 

utvärderingen: offentlig förvaltning, politiska aktörer...) utan att också ha med relevanta 

genomförandeaktörer (de som ansvarar för att genomföra åtgärder i en SUMP: operatörer inom 

kollektivtrafiken, ansvariga för infrastrukturen...) representerade i arbetsgruppen.  

Att till exempel innefatta primära aktörer (användarorganisationer) i arbetsgruppens verksamhet 

kan leda till en balanserad och mer trovärdig bedömning av den hållbara mobiliteten i staden. 

Att dessutom innefatta viktiga externa mobilitetsleverantörer i hela bedömningsprocessen kan 

hjälpa till att bygga accepterade förbättringsåtgärder i större omfattning.  

Stadens rutiner vad gäller intressenters deltagande kommer att beaktas när arbetsgruppen 

ställs samman. Intressenternas delaktighet beskrivs ytterligare under 3.3.3 Intressenters 

engagemang). 

Det är viktigt att ta reda på den politiska intressenivån i ADVANCE Utvärdering innan den 

faktiska utvärderingsprocessen börjar. Stadens politiska ledamöter för transporter och mobilitet 

bör åtminstone få en kort introduktion om ADVANCE Utvärderingsverktyg och hur det fungerar.  

Staden och utvärderingsledaren ska vara överens om sammansättningen av arbetsgruppen i 

början av utvärderingsprocessen.  

Under arbetets gång med ADVANCE Utvärdering träffas arbetsgruppen minst fyra gånger. För 

en effektiv och produktiv utvärderingsprocess är det nödvändigt att arbetsgruppens 

sammansättning så långt som möjligt förblir densamma under hela processen. I valet av 

arbetsgruppens medlemmar är engagemang och tillgänglighet ett av kriterierna att ta hänsyn till. 

Arbetsgruppens huvuduppgift består av att bedöma Verksamhets- och Åtgärdsområdena, 

diskutera styrkor och svagheter och definiera sätt till ytterligare förbättring (handlingsplan). Det 

finns en tydligt angiven roll som ska tillsättas av en person under den Första kontakten. Det är 

rollen som ADVANCE-projektets kontaktperson, som också utgör den huvudsakliga kontakten 

mellan staden och utvärderingsledaren för ADVANCE. Utvärderingsledaren driver processen 

framåt och intar ett mer objektivt perspektiv vad gäller stadens mobilitetspolicy.  

Det är viktigt att ha en gemensam förståelse för ADVANCE Utvärderingsverktyg och att sprida 

information om Verksamhets- och Åtgärdsområdena med deltagarna i ADVANCE-

arbetsgruppen. Under Introduktionsmötet ska utvärderingsledaren ge en inledande presentation 
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av ADVANCE Utvärdering som täcker hela processen vilket innefattar ADVANCE 

Utvärderingsverktyg, ADVANCE frågeformulär och övrigt material i ADVANCE. 

3.2.2 Vad finns tillgängligt? 

Följande ADVANCE-material finns tillgängligt för utvärderingsledaren: 

 ADVANCE introduktion – presentation: ADVANCE introduction.ppt (PowerPoint) 

 ADVANCE frågeformulär: ADVANCE frågeformulär.xls (Excel) 

 ADVANCE frågeformulär – sammanställningsverktyg: ADVANCE 

sammanställningsverktyg.xls (Excel) 

 Mall för ADVANCE prioriteringstabell M3: ADVANCE prioriteringstabell M3 mall.xls 

 Mall för ADVANCE handlingsplan: Lokal handlingsplan mall.doc (Word) 

 Mall för ADVANCE Utvärdering: ADVANCE Utvärderingsrapport mall.doc (Word) 

3.2.3 Stadsområdesspecifika indikatorer 

Innan starten av den faktiska utvärderingen samlar utvärderingsledaren in några 

områdesspecifika indikatorer (context indicators) för att få en tydlig och totalt objektiv syn på 

stadens mobilitetspolicy. Staden bör lämna information om dessa.  

De områdesspecifika indikatorerna är ordnade i två huvudgrupper. Den ena gruppen anger de 

indikatorer som kommer att hjälpa utvärderingsledaren att upprätta utgångsläget i staden, och 

den andra gruppen anger de indikatorer som kommer att hjälpa utvärderingsledaren att 

utvärdera förändringar i den lokala mobilitetspolicyn. 

Informationen är viktigt för att utvärdera effekterna av den tillämpade ADVANCE-utvärderingen. 

Utvärderingsledaren ska samla in den här informationen och innefatta den i 

bedömningsdokumentet. 

Områdesspecifika indikatorer 

Basindikatorer 

Befolkning:  Antal invånare 

Befolkningstäthet Antal invånare/km² 

Areal Km² 

Befolkning < 65 år i % 

Befolkning > 18 år i % 

Studenter Totala antalet studenter 

Färdmedelsfördelning (gång, cykel, kollektivtrafik, bil) i % År 

Bilägande
16

 Bilar/1.000 invånare 

Arbetslöshetsnivå i % 

BNP per capita
17

 i euro 

Organisatoriska indikatorer 

Ansvarig för kollektivtrafiken i staden.  

Andelen vägar i staden som kontrolleras på en högre myndighetsnivå.  

Ansvarig för parkeringspolicyns efterlevnad inom staden.  

Antal anställda (c:a) som arbetar med mobilitet inom staden  

Befintliga mobilitetsgrupper i den lokala förvaltningen  

                                                      
16

  Ytterligare information: Eurostat Urban Audit – indikator för antal bilar per 1000 invånare.  
17

  Ytterligare information: Eurostat (2010). Regional BNP per invånare år 2008.  
Se http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
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Frekvensen av politiska beslutsgrupper  

Frekvensen av administrativa beslutsgrupper kopplade till mobilitet  

Intressenters deltagande i beslutsprocessen  
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3.2.4 ADVANCE Frågeformulär  

ADVANCE Frågeformulär är det huvudsakliga instrumentet för att utföra en bedömning (steg 2) 

av både SUMP:en och stadens faktiska mobilitetsstrategi. ADVANCE Frågeformulär omfattar 

områdena Verksamheter (5 st) och Åtgärder (8 st). 

Innehållet i ADVANCE Frågeformulär 

Frågeformuläret är ett Excel-dokument som består av följande arbetsblad
18

: 

 

 Gör så här: förklaring och vägledning för ifyllnad i frågeformuläret (avser arbetsgruppens 

medlemmar) 

 Svarspersonen: standarddokument för ifyllnad av svarspersonens kontaktuppgifter  

 Verksamhetsområden: excelblad för bedömning av Verksamhetsområden 

 Åtgärdsområden: excelblad för bedömning av Åtgärdsområden 

 Poängsättning: Sammanräkning av resultaten för Verksamhets- och Åtgärdsområdena 

 Resultat: grafisk framställning/automatiskt genererade tabeller som visar 

bedömningsresultaten 

Hur poängsätts varje Verksamhets- och Åtgärdsområde? 

ADVANCE tillhandahåller ett interaktivt frågeformulär
19

 för poängsättning och visualisering av 

resultaten (Figur 6 och Figur 7).  

Verksamhets- och Åtgärdsområdena bedöms på en skala från 1 till 4. Nivå 4 anger den högsta 

prestations- eller genomförandenivån och nivå 1 den lägsta (Tabell 1). 

 

Prestationsnivå 

Nivå 1 Vi har gjort det här sporadiskt eller ad hoc.  

Vi har viss upplevelsemässig/anekdotisk information.  

Mycket låg prestation. 

Brandprincipen: Vi vidtar åtgärder om det är nödvändigt, så länge som det är nödvändigt 

och endast om det är nödvändigt. 

Nivå 2 Vi genomför det här och/eller har gjort det ett par gånger eller på ett litet antal platser.   

Vi har information relaterad till vissa områden.      

Viss prestation. 

Nivå 3 Vi har genomfört det här och har gjort det regelbundet eller på många platser.      

Vi har god information.     

Ganska hög prestation.     

Det finns strukturella initiativ, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. 

Nivå 4 Vi har genomfört det här och granskar det regelbundet på ett systematiskt sätt.      

Vi arbetar på ett systematiskt och innovativt sätt.     

Hög prestation.     

Vi får utmärkta poäng på det här området. 

Tabell 1: Prestations- eller genomförandenivå 

 

 

                                                      
18

 I nuläget är ADVANCE Frågeformulär ett Excel-verktyg. Det här verktyget kommer eventuellt att bli en webbaserad 
applikation. Vi undersöker denna möjlighet. 

19
  ADVANCE frågeformulär.xls – se Bilaga II 
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Beräkningsmetod och utfall 

Frågeformuläret fylls i individuellt av medlemmarna i ADVANCE-arbetsgruppen. Alla svar 

samlas in, sammanställs och analyseras av utvärderingsledaren. Utvärderingsledaren 

sammanställer resultaten, listar de enskilda kommentarerna och förbereder konsensusmötet. 

Arbetsgruppen ska bara poängsätta en gång per påstående. Om meningsskiljaktigheter 

uppstår, bör arbetsgruppens medlemmar kunna nå konsensus genom att förhandla, beräkna 

genomsnittspoäng eller fatta majoritetsbeslut. 
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Exempel 

Poängsättningen för de olika Verksamhets- och Åtgärdsområdena presenteras i ett 

polärdiagram. Se illustrationerna för Verksamhetsområden (Figur 6) och Åtgärdsområden (Figur 

7) nedan. 
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Figur 6: Radardiagram: Verksamhetsområdena  

Exemplet i Figur 6 visar hur styrkan i staden ligger inom Verksamhetsområde M2 – Vision och 

strategi. Svagheten i stadens hållbara mobilitetsplanering ligger inom Verksamhetsområde M5 – 

Uppföljning och utvärdering. 
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Figur 7: Radardiagram: Åtgärdsområdena 
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Exemplet i figur 7 visar att stadens styrka ligger inom Åtgärdsområdena A3 och A4. Svagheten 

ligger inom Åtgärdsområde A6. 

Poängsättningen för de enskilda frågorna presenteras per Verksamhets- och Åtgärdsområde i 

stapeldiagram. Illustrationen visar ett stapeldiagram för Verksamhetsområdena (Figur 8). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sustainability principles

Regional/ national framework

Politial agreement

Current state

Vision

Strategy

Integrated planning approach

Multimodal approach

Financial and human resources

Internal collaboration

Participation

Proper management

Sustainable measures

 Communication

Monitoring

SMART indicators

Evaluation

M
1

.
1

M
1

.
2

M
1

.
3

M
1

.
4

M
2

.
1

M
2

.
2

M
2

.
3

M
2

.
4

M
3

.
1

M
3

.
2

M
3

.
3

M
4

.
1

M
4

.
2

M
4

.
3

M
5

.
1

M
5

.
2

M
5

.
3

Mission Fields

 

Figur 8: Stapeldiagram Verksamhetsområden 
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I exemplet i Figur 8 utgörs styrkorna av momenten M2.1 Vision och M2.2 Strategi. Svagheterna 

ligger inom momenten M3.1 Ekonomiska och mänskliga resurser, M5.1 Uppföljning och M5.3 

Utvärdering.  

Om det finns många påståenden som har besvarats med ”inte tillämplig” är det 

utvärderingsledarens uppgift att avgöra varför dessa element har fått svaret ”inte tillämplig” 

under konsensusmötet. 
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Resultaten av bedömningen  

Under konsensusmötet är det viktigt att utvärderingsledaren underlättar diskussionen om 

styrkor och svagheter. Exempel på vägledande frågor är: 

 

Varför visar staden en stark prestation i ett visst Åtgärds- eller Verksamhetsområde?  

Är det möjligt att förstärka prestationen ytterligare med lite ansträngning?  

Varför visar staden en svag prestation i ett visst Åtgärds- eller Verksamhetsområde?  

Är det möjligt att förstärka prestationen ytterligare med lite ansträngning?  

Kan förbättringarna göras inom en kort tidsperiod? Eller krävs långsiktiga åtgärder?  

Har arbetsgruppens medlemmar några konkreta förslag till förbättringar? 

 

All information som samlas in under dessa diskussioner kan hjälpa staden att förbereda den 

prioriterade listan av möjliga förbättringar och åtgärder. 

3.2.5 ADVANCE Handlingsplan 

Slutresultatet av ADVANCE Utvärderingsprocess är en Handlingsplan med konkreta åtgärder 

för att förbättra den lokala mobilitetsplaneringen och policyn i staden. Handlingsplanen är ingen 

SUMP i sig, men ett underlag för utvecklingen (för städer i startläge utan en SUMP) eller en 

uppgradering (städer på gång eller avancerade städer) i den lokala SUMP:en. 

 

Framtagningen av en sammanhängande och omfattande handlingsplan är viktig för att 

garantera ett framgångsrikt genomförande i framtiden. Handlingsplanen ska bestå av åtgärder 

som kan genomföras snabbt (snabba vinster) och samtidigt innehålla mer långsiktiga, 

strategiska åtgärder. Handlingsplanen ska vara i linje med stadens aktuella situation (inleder, 

avancerar, avancerad). 

 

Utvärderingsledaren och staden ska förbereda och organisera prioriteringsmötet där 

förbättringsåtgärderna kommer att diskuteras. Underlaget bygger på de sammanställda 

bedömningsresultaten av Verksamhets- och Åtgärdsområdena samt på en preliminär lista över 

styrkor och svagheter.  

Inför prioriteringsmötet behöver staden överväga och förbereda följande uppgifter: 

Granska stadens befintliga policydokument och strategier och ställa samman en aktuell lista 

över stadens planerade förbättringsåtgärder som är relevanta för att förbättra en hållbar 

stadsmobilitet. 

Ställa samman en preliminär lista över möjliga förbättringsåtgärder, insamlade från 

konsensusmötet med tanke på framtida förbättringar. För att underlätta prioriteringen kan 

utvärderingsledaren använda prioriteringstabell M3 (se 3.1.5 Steg 3 – Prioritering). 

Syftet med prioriteringsmötet är att diskutera möjliga alternativ för staden som baseras på 

resultaten från frågeformuläret. 

I handlingsplanen anges konkreta mål och åtgärder, en tidsplan med en uppskattad budget 

samt ansvariga personer eller avdelningar. Följande punkter är nödvändiga och ska ingå i 

handlingsplanen:  

 Beslut om förbättringsåtgärder utifrån utvärderingsprocessen (förbättringslista); 

 Fastställande av en prioriteringslista (allt kan inte ändra på samma gång); 

 Identifiering av personer som ansvarar för genomförandet av åtgärderna;  

 Identifiering av anställda och avdelningar som är inblandade;  
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 Fastställande av en tidsplan för att genomföra målen med möjligheter till 

interimsutvärdering; 

 Fastställande av en budget för att förverkliga åtgärderna;  

 Beräkning av potentiella byten av transportslag och möjliga energibesparingar. 

 

Mål ökad säkerhet för fotgängare och cyklister 

Åtgärder för att nå målet 

– införande av en zon begränsad till 30 km/h  

– förbättrad sikt för förare vid övergångsställen  

Ansvarsområden 

Initiativtagare Stadens förvaltning 

Ledare Chefen för trafikavdelningen 

Genomförare Trafikavdelningen/Gatuavdelningen/Lokalpolisen 

Deltagande 

intressent 
 

Tidsram 6 månader/kortsiktiga åtgärder (snabba vinster) 

Budget xxx euro 

Finansieringsresurser Lokal budget 

Förväntad effekt 

– minskat antal olyckor 

– ökat antal fotgängare på grund av vänligare 

fotgängarområden 

Tabell 2: Exempel på en åtgärd i handlingsplanen 

 

Medan tidshorisonten för genomförandet av en hel SUMP kan ta mer än fem år, bör de föreslagna 

åtgärderna i handlingsplanen kunna genomföras inom de följande 5 åren. 

Handlingsplanen måste återspegla engagemanget från nyckelpersoner och de ansvariga för 

genomförandet, och ska presenteras för de politiska företrädarna i staden. För att kunna ansöka 

om ADVANCE-certifikatet måste handlingsplanen vara accepterad av de politiska 

beslutsfattarna.  
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3.2.6 ADVANCE Certifiering 

ADVANCE Utvärdering gör det möjligt för städer att analysera styrkorna och svagheterna i 

stadens planering för hållbar mobilitet i staden (SUMP). Städerna vägleds genom 

utvärderingsprocessen med stöd av en certifierad ADVANCE-utvärderingsledare. Städer som 

genomför ADVANCE Utvärdering med lyckat resultat kan motta ADVANCE-certifikatet. 

Certifieringsprocessen och kriterierna för certifiering beskrivs i Deliverable D2.4 ADVANCE 

Certifiering.  

De huvudsakliga elementen anges nedan. 

ADVANCE-certifikatet 

Efter att staden har blivit godkänd i ADVANCE-utvärderingen, kan den ansöka om certifiering. 

ADVANCE-certifikatet är beviset på en korrekt utvärderingsprocess och ett tydligt åtagande av 

staden att (ytterligare) förbättra stadens planering för hållbar mobilitet. 

 

Figur 9: Exempel på ett ADVANCE-certifikat 
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ADVANCE-kommittén bedömer utvärderingsrapporten och beviljar certifikatet. 

Certifikatet måste undertecknas av utvärderingsledaren och ADVANCE-kommittén. 

 

ADVANCE-kommittén är ett oberoende tillsynsorgan. Dess huvuduppgifter är att kontrollera 
korrektheten i utvärderingsprocessen och standardiseringen av alla utvärderingar (och 
åtgärdsplaner) som genomförs i Europa under de kommande åren. 

 

ADVANCE-certifikatets, och följaktligen ADVANCE Utvärderings, trovärdighet är beroende av 

ADVANCE-utvärderarnas sakkunskap, (det framtida) ADVANCE-nätverkets attraktivitet och 

ADVANCE-kommitténs ackreditering.  

 

 

Figur 4: Organisationsschema för ADVANCE Certifiering 
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Villkor för att beviljas certifiering 

En stad kan tilldelas ADVANCE-certifikatet om den genomför följande förfarandesteg: 

 Inlämning av en ansökan om ADVANCE Utvärdering till ADVANCE ASSOCIATION. 

 Tillämpning av ADVANCE Utvärdering ledd av en certifierad ADVANCE-utvärderingsledare. 

 Upprättande av en ADVANCE-arbetsgrupp under utvärderingsprocessen. 

 Framtagning av en lokal handlingsplan som visar ett tydligt engagemang från stadens sida 

för att ytterligare förbättra sin SUMP. 

 Erhållande av en rekommendation för certifiering från utvärderingsledaren. 

 Förfarandet 

I slutet av ADVANCE-utvärderingen kommer utvärderingsledaren att ge ut Utvärderingsrapporten 

med rekommendationer om erhållande av ADVANCE-certifikatet. 

För varje utvärdering kommer tre medlemmar i ADVANCE-kommittén att kontrollera 

utvärderingens korrekthet.  

Utvärderingsrapporten, som omfattar den godkända handlingsplanen och rekommendationerna 
för certifiering, delas ut till medlemmarna i ADVANCE-kommittén före utvärderingsmötet. 
Kommittén beslutar om huruvida utvärderingsledaren ska kontaktas under utvärderingsmötet 
eller inte om något är oklart.  

ADVANCE-kommittén kontrollerar de mottagna dokumenten och fattar det slutgiltiga beslutet 
om beviljande av ADVANCE-certifikatet baserat på checklistan för certifiering.  

ADVANCE-certifikatet är ADVANCE-kommitténs enda ansvar. 

Efter att staden har informerats om beslutet anordnas en certifieringsceremoni. Under den här 

ceremonin får staden officiellt motta ADVANCE-certifikatet. Medlemmarna i arbetsgruppen, 

politiska företrädare, alla intressenter och media inbjuds att delta vid den här cermonin.  

  

Överlämnandet av certifikatet bör ha en positiv inverkan på stadens profil.  

3.2.7 Utvärderingsrapporten 

För att kunna kommunicera resultaten till politiker, kommuninvånare och andra intressenter, och 
för att också komma ihåg både processen och resultatet, är det nödvändigt att dokumentera 
arbetet i ADVANCE Utvärderingsrapport. Utvärderingsrapporten är också ett mycket 
användbart dokument vid upprepad bedömning.  

För att underlätta detta arbete tillhandahålls en mall för ADVANCE Utvärderingsrapport (se 

kapitel 3.2.2). Den omfattar de viktigaste områdena som måste dokumenteras, t.ex. 

Vem deltog i arbetsgruppen? Hur fördelades rollerna?  

Processen, möten och beslutsprocesser 

Bedömningen av Verksamhets- och Åtgärdsområdena med hjälp av ADVANCE frågeformulär 

som innefattar stödreferenser under bedömningsprocessen  

Förtydligande av resultaten  

Identifierade styrkor och svagheter samt möjliga orsaker 

Rekommendation om åtgärder 

Slutsatser  

Utvärderingsledaren för ADVANCE skickar ett utkast av ADVANCE Utvärderingsrapport till 

medlemmarna i arbetsgruppen och ber om kommentarer, korrigeringar och ändringar. Därefter 

färdigställer utvärderingsledaren ADVANCE Utvärderingsrapport. 

Utvärderingsledaren skickar den slutliga Utvärderingsrapporten, kompletterad med 

handlingsplanen och en rekommendation om certifiering, till ADVANCE-kommittén. 
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3.2.8 Förnyad utvärdering 

Förloppet för genomförandet av handlingsplanen kontrolleras av ADVANCE-kommittén efter en 

period på 3 år baserat på en uppdatering av handlingsplanen. Staden informeras om tidpunkten 

för uppdateringen av handlingsplanen.  

 

ADVANCE-certifikatet måste bekräftas med 5 års intervall av ADVANCE-kommittén. 

Staden kommer att informeras om ADVANCE-certifikatets utgångsdatum.  

En stad som vill bekräfta ADVANCE-certifikatet måste genomföra en förnyad utvärdering.  

En stad kan genomföra en förnyad utvärdering om den uppfyller följande förfarandesteg: 

 Staden har skickat en uppföljning av handlingsplanen efter en 3-årdsperiod till ADVANCE-

sekretariatet. 

 Staden har uppfyllt åtminstone 50 % av åtgärderna sedan den certifierades. 

Vid förnyad utvärdering liknar utvärderings-
20

 och certifieringsprocessen den ursprungliga 

certifieringen. 

 Denna metod säkerställer hållbarheten i åtgärderna, som görs för att förbättra stadens hållbara 
mobilitet.  

3.3 ADVANCE Utvärdering – funktioner  

Denna punkt innehåller riktlinjer för två nyckelpositioner i ADVANCE Utvärdering: de anställda i 

stadens administration (stadens kontaktperson i synnerhet) och utvärderingsledaren. 

3.3.1 Stadens funktion i ADVANCE Utvärderingsprocess. 

Staden är det huvudsakliga anledningen till och den största vinnaren av att genomgå en 

ADVANCE Utvärderingsprocess. Staden har följande funktioner att uppfylla under 

utvärderingsprocessen: 

Initieraren (före utvärderingen): staden som vill ansöka om en ADVANCE Utvärdering kontaktar 

ADVANCE ASSOCIATION 
21

. Initieraren kan vara en företrädare för mobilitetsavdelningen i 

staden, borgmästaren osv. Vid det första samrådet mellan stadens företrädare och 

utvärderingsledaren tillsätts ADVANCE-arbetsgruppen. 

Facilitator: staden ansvarar för den praktiska organiseringen av mötena genom att ordna 

lokaler (mötesrum, förfriskningar osv.), säkerställer alla samarbetspartners närvaro samt 

skickar ut inbjudningar. Eftersom många interna och externa personer deltar i ADVANCE 

arbetsgruppsmötena, är det en fördel om mötesdatumen är fastställda från början. 

Engagerade deltagare: ett starkt engagemang från stadens sida är en nödvändig förutsättning 

för en framgångsrik utvärderingsprocess, och ett av kriterierna för att erhålla ADVANCE-

certifikatet. Engagemang från politiskt håll behövs även om graden av engagemang kan 

skilja sig åt från stad till stad. I varje fall måste staden visa ett tydligt engagemang vad gäller 

handlingsplanen för att ytterligare förbättra riktlinjerna för hållbar mobilitet. 

Staden måste förstå att ADVANCE är ett standardiserat sätt att bedöma och förbättra den 

lokala policyn och planeringen för stadsmobiliteten. Det finns vissa strikta rutiner som måste 

följas i enlighet med lokala förhållanden och lagar. På samma sätt måste staden förstå att 

                                                      
20

 Den andra utvärderingsprocessen kommer att vara något annorlunda eftersom den första kontakten kan utelämnas 
och steg 1 komprimeras. 

21
  Den verksamhet som bedrivs av ADVANCE ASSOCIATION lägger fokus på certifiering och kvalitetssäkring av 

ADVANCE Utvärdering. Medlemmarna är ADVANCE-städerna och –kommunerna, ADVANCE-
utvärderingsledarena och samarbetspartner inom ADVANCE-konsortiet. Se D2.4 ADVANCE Certifiering. 
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utfallet av ADVANCE Utvärdering inte är en SUMP i sig utan en handlingsplan som kan 

användas som ett underlag för att utveckla en (ny) SUMP. 

3.3.2 Utvärderingsledarens funktion i ADVANCE Utvärdering 

Allmänt 

Utvärderingsledaren vägleder staden genom hela utvärderingen.  

Hen har rollen som processrådgivare/facilitator 

Hen följer processen genom utvärderingen 

Hen analyserar stadens mobilitetsprinciper 

Hen ger i sin egenskap som expert rekommendationer till förbättringar 

Hen ger rekommendationer om certifiering och/eller certifierar själv staden  

Utvärderingsledaren ger mer trovärdighet till utvärderingsprocessen, och dess utfall, 

tillsammans med stadens intressenter i SUMP-processen. Föreslagna förbättringsåtgärder kan 

bli bättre med hjälp av utvärderingsledarens kunskap och expertis från utföranden av liknande 

åtgärder i andra städer. Utvärderingsledaren har en objektiv roll och involverar sig inte i interna 

motsättningar inom arbetsgruppen och/eller mellan arbetsgruppen och andra intressenter. 

Utvärderingsledaren ansvarar för att upprätthålla en balans i bedömningsmötena mellan en 

bedömande strategi (ger poäng), ett lärande förhållningssätt (utvärderingsledarens expertis och 

kunskap) och en samtalsstrategi (diskussion mellan aktörer). 

Utvärderingsledaren har en dubbel roll: Hen är medlare och expert. Testförsöket med 

ADVANCE visade olika förväntningar på utvärderingsledarens roll som expert: De flesta städer 

hade förväntningarna att utvärderingsledaren inte bara skulle underlätta processen, utan att hen 

också skulle ge råd i utvecklingen av en mobilitetsstrategi och välja mobilitetsåtgärder. I en 

avancerad stad är utvärderingsledarens roll främst att underlätta processen eftersom staden 

själv har mycket kunnande om stadsmobilitet.  

Specifika uppgifter 

Utvärderingsledarens uppgifter kan beskrivas enligt följande: 

Samlar in uppgifter om de olika Verksamhets- och Åtgärdsområdena genom att utföra en 

skrivbordsforskning och ett platsbesök; 

Säkerställer det politiskt åtagandet om att tillämpa ADVANCE Utvärdering; 

Rådger staden i valet och engagemanget av relevanta intressenter; 

Modererar de olika arbetsgruppsmötena och upprätthåller en god stämning mellan alla 

inblandade parter. Detta är särskilt fallet under konsensusmötet(n) och prioriteringsmöten; 

Redogör för utvärderingsprocessen genom att skriva en lägesrapport efter varje möte; 

Utvecklar handlingsplanen, bistådd av staden. 

Utformar utvärderingsrapporten som grundar sig på lägesrapporterna från arbetsgruppens 

möten; 

Ger rekommendationer angående certifiering av staden, baserat på utvärderingsprocessen och 

handlingsplanen. 

Profil 

ADVANCE vänder sig i synnerhet till transportexperter, mobilitetskonsulter och andra personer 

som arbetar inom transport och mobilitet. En blivande utvärderingsledare för ADVANCE måste 

ha följande egenskaper: 

Hen måste ha kompetens att moderera och underlätta diskussioner; 

Hen måste ha kunskap och praktisk erfarenhet av planering för hållbar mobilitet i städer. 

Hen behöver vara en flexibel person för att anpassa sig till lokala förhållanden och praxis. 

En god kunskap om lokala förhållanden och sammanhang är till fördel för utvärderingsledaren. 
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Utbildning 

För att bli en certifierad utvärderingsledare är det obligatoriskt att delta i det 

utbildningsseminarium som ADVANCE anordnar. Under seminariet presenteras 

utvärderingsprocessen och det finns tid för frågor och svar. Vid samma tillfälle överlämnas 

också utbildningsmaterialet som innefattar alla standarddokument. 

Efter ett framgångsrikt deltagande i utbildningen, certifieras potentiella utvärderingsledare för 

ADVANCE.  

3.3.3 Intressenters engagemang 

Innan fastställandet om vilka intressenter som bör engageras på vilken nivå i ADVANCE-

processen, är det viktigt att skilja mellan tre typer av intressenter i enlighet med följande 

indelning:  

 

Nyckelpersoner: personer som ansvarar för att utveckla utvärderingen.  

politiska aktörer (borgmästare, kommunfullmäktige) 
ekonomiansvariga aktörer (ministerier) 
aktörer med maktbefogenhet och färdigheter inom den offentliga förvaltningen: 

trafikplanering, mobilitet, markanvändning, miljö... 

Ansvariga för genomförandet:aktörer som ansvarar för att genomföra åtgärderna i en SUMP 

operatörer inom kollektivtrafiken 
(trafik-) polisen 
ansvariga för infrastrukturen 

Primära aktörer: de aktörer som kommer att påverkas av alla åtgärder. Dessa är 

användargrupperna och de är kopplade till grannskap och stadsdelar. 

olika sociala grupper eller yrken 
föreningar 

Vid den första kontakten sätts ADVANCE arbetsgrupp samman.  

Nyckelpersonerna och de ansvariga för genomförandet kommer att vara medlemmar i 

ADVANCE arbetsgrupp. De behöver vara engagerade från steg 1 till steg 4. Beroende på 

stadens rutiner är det möjligt att politiska aktörers medverkan kan begränsas till närvaro vid det 

första och det sista mötet. Om de politiska aktörerna inte kan delta i alla möten, utses en 

representant som rapporterar till dem. 

De primära aktörerna kommer att bli involverade i steg 3, efter att en prioriteringslista över 

förbättringsåtgärder har formulerats. Staden kontaktar de primära aktörerna för att inhämta 

deras yttranden angående prioriteringslistan. Sättet som de primära aktörerna konsulteras på 

beror på stadens rutiner (bilaterala möten, gemensamma möten och telefonsamråd). 

Kommentarerna från de primära aktörerna rapporteras till utvärderingsledaren.  

Alla intressenter bjuds in till utdelningsceremonin av ADVANCE-certifikatet (steg 5). 

Det är viktigt att betona att intressenternas engagemang under ADVANCE Utvärdering speglar 

stadens rutiner. Det är utvärderingsledarens roll att ge staden råd i valet och engagemanget av 

relevanta intressenter för sin stad. Detta innebär att valet av enskilda intressenter är särskilt 

beroende av: 

Prioriterade åtgärder: om vi t.ex. riktar in våra åtgärder på kollektivtrafiken bör vi bjuda in 

företrädare för kollektivtrafiken. Om vi koncentrerar oss på människor med funktionshinder 

bör vi bjuda in berörda föreningar... 
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Potentiella intressenter från de olika Åtgärdsområdena 

Mobility Management:  

Mobilitetsexperter och trafikingenjörer, föreningar fokuserade på mobilitet, Europeiska 
Mobilitetsveckans arrangörer, kollektivtrafikens operatörer, lokala eller regionala 
transportföretag, företrädare för personer med funktionshinder, företrädare för skolor, 
företrädare för stora arbetsgivare, representanter för den lokala turismen... 

Parkeringsförvaltning:  

Företrädare för privata sektorn, t.ex. hantverkare, polis, stadsplanerare, trafikingenjörer... 

Gångtrafik:  

Kollektivtrafikens operatörer, stadsplanerare, trafikingenjörer, föreningar (med intresse för 
mobilitet eller miljöfrågor), företrädare för personer med funktionshinder, företrädare för 
skolor, representanter för den lokala turismen... 

Cykeltrafik:  

Trafikingenjörer, stadsplanerare, cyklistorganisationer, cyklistföreningar, Europeiska 
Mobilitetsveckans arrangörer, arrangörer av cykelturer, representanter för den lokala 
turismen... 

Kollektivtrafik:  

Mobilitetsexperter och trafikingenjörer, föreningar fokuserade på mobilitet, kollektivtrafikens 
operatörer, lokala eller regionala transportföretag, företrädare för personer med 
funktionshinder, företrädare för skolor, företrädare för stora arbetsgivare... 

Hantering av godstransporter:  

Representanter för privata sektorn, t.ex. hantverkare, stadsplanerare, trafikingenjörer... 

Fysisk utformning:  

Experter på stadens fysiska utformning, föreningar med intresse för stadsutveckling... 

Bilrelaterade åtgärder:  

Mobilitetsexperter och trafikingenjörer, föreningar fokuserade på mobilitet, kollektivtrafikens 
operatörer, lokala eller regionala transportföretag, företrädare för stora arbetsgivare...  
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4 Bilaga I – Detaljerad beskrivning av 

Verksamhets- och Åtgärdsområdena 

Denna bilaga ger en detaljerad beskrivning av de Verksamhets- och Åtgärdsområden som är 

kärnan i utvärderingsverktyget ADVANCE. Beskrivningen av Verksamhetsområdena bygger på 

de olika momenten i SUMP-cykeln som beskrivs i Riktlinjerna
22

. Riktlinjerna innehåller också 

många exempel på hur en SUMP kan utvecklas och genomföras. 

Verksamhets- och Åtgärdsområdena är byggstenarna i ADVANCE Frågeformulär. Dessa 

byggstenar samlas och grupperas enligt en strukturerad checklista. 

Verksamhetsområden: 

1 – Förutsättningar 

2 – Vision och Strategi 

3 – Organisation 

4 – Genomförande 

5 – Uppföljning och utvärdering 

Åtgärdsområden: 

1 – Parkeringsförvaltning 

2 – Gatudesign, gatumiljöer och trafikdämpande åtgärder 

3 – Gångtrafik  

4 – Cykeltrafik 

5 – Kollektivtrafik  

6 – Bilrelaterade åtgärder 

7 – Mobility Management 

8 – Hantering av godstransporter 

 

                                                      
22

  ELTISplus 2011: Riktlinjer. Utveckling och genomförande av en Plan för Hållbar Mobilitet i Staden. arbetsdokument, 
del av Deliverable 2.2) – www.mobilityplan.eu 

http://www.mobilityplan.eu/
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4.1 Verksamhetsområde 1 – Förutsättningar 

Mobilitetsplaneringens utgångsläge är en gedigen analys av mobilitetspraxis i nuläget. I början 

av en SUMP-uppstart, ska varje stad analysera utvecklingsnivån angående sina 

mobilitetsprinciper. Analysen tar hänsyn till all tillgänglig information: befintliga 

resevaneundersökningar, indikationer från andra strategiska planer eller handlingar, 

expertinlägg, studier, återkoppling från medborgarförslag, information om pågående projekt... 

Att utföra en ADVANCE Utvärdering innebär den möjligheten att alla intressenter sammanförs; 

att de delar information och uppfattning om den nuvarande situationen; att de identifierar 

ytterligare studier som är nödvändiga för analysen.  

 

 

Figur 11: SUMP-cykeln; Momenten i Förutsättningar  

Verksamhetsområdet fokuserar på 3 moment:  

potentialen för en lyckad SUMP; 

planens utvecklingsprocess och omfattning; 

bedömning av nuläget.  

Moment 1: Beräkna potentialen för en framgångsrik SUMP 

En SUMP är inte en stel pappersprodukt utan en integrerande process. Stadsadministrationens 

olika avdelningar såväl som externa intressenter och medborgare bör delta vid uppstarten av en 

SUMP. Samarbetsnivån är därför en viktig indikator på kvaliteten i SUMP:en. 

Vid kvalitetsbedömningen av stadens SUMP, ska utvärderingsledaren ta reda på om ett tydligt 

ledningssystem är etablerat, inklusive projektledning, ekonomisk förvaltning och 

personaladministration. 
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I början av planeringsprocessen är det nödvändigt att bestämma vilka möjligheter som finns för 

att utveckla en framgångsrik SUMP. Beroende på olika interna och externa faktorer ges en 

övergripande ram för planeringsprocessen och genomförandet av planen.  

Följande aktiviteter är innefattade: 

en underliggande förståelse för hur hållbarhetsprinciper är nödvändiga för att placera 

utvecklingsprocessen på en övergripande strategisk nivå. 

effekterna av den regionala/nationella ramen måste bedömas för att utnyttja möjligheterna fullt 

ut och för att undvika konflikter med högre myndighetsnivåer vid ett senare tillfälle; 

att vara medveten om de tillgängliga resurserna för att verkställa SUMP-processen och 

genomföra åtgärder, inklusive mänskliga resurser så väl som finansiella medel; 

val av rätt tidpunkt är en nyckel till framgång: överväg fortgående planerings- och policyarbete 

när tidpunkten för planeringsprocessen ska fastställas; 

att identifiera stadsmobilitetsintressenter och förstå deras potentiella roll och position i 

processen är viktiga förutsättningar för att uppnå de övergripande målen i en SUMP: de kan 

hjälpa till att identifiera möjliga föreningar eller konflikter mellan intressenter; 

Moment 2: Definiera utvecklingsprocessen och omfattningen av planen 

Det andra momentet för bedömning av Förutsättningar är utvecklingsprocessen och 

omfattningen av planen.  

SUMP-processen måste anpassas till den lokala situationen. Det här inkluderar definitionen av 

den geografiska omfattningen av planen, som under ideala omständigheter borde rikta sig mot 

funktionella tätortsbebyggelser. Intressenters samverkan och integrering av policy ingår också i 

det här momentet, vilket bör avslutas med en överenskommelse om en arbetsplan och ett 

förvaltningsarrangemang. 

Följande aktiviteter är innefattade: 

Å ena sidan, måste områden som respektive lokala eller regionala myndigheter ansvarar för 

beaktas och kopplas samman med det lokala och regionala transportnätet genom 

vidsträckta transportkorridorer. Å andra sidan, måste faktiska mobilitetsmönster beaktas, 

som under ideala omständigheter omfattar funktionella tätbebyggelser; 

En utmaning för den hållbar mobilitetsplanering i städer är en bättre samordning mellan 

policyfrågor, organisationer och integration av transportsätt, vilken i sig kan bli en källa till 

innovation och förbättring. 

Intressenter av olika slag måste engageras under hela planeringsprocessen genom att ta itu 

med deras specifika krav, legitimera planen och förbättra dess kvalitet. En målinriktad 

strategi behövs för att engagera intressenterna och det kan ske med hjälp av olika format 

och tekniker som används, enskilt eller tillsammans, i kontakten med myndigheter, privata 

företag och medborgarorganisationer.  

En SUMP bygger på befintlig planeringspraxis och det betyder att deltagarna måste ta på sig 

nya uppgifter och ändra i vissa rutiner och innehåll. Det här innebär vidare att det blir 

nödvändigt att arbeta över gränserna och att optimera och omvandla etablerad 

planeringspraxis. Alla aktörer med en roll i utvecklingen och genomförandet av planen måste 

ha en klar uppfattning om vem som gör vad och när. 
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Moment 3: Analysera mobilitetssituationen och utveckla alternativ 

En bedömning av aktuell mobilitetspraxis i stadsområdet (eller den relevanta omkretsen) ska ta 

hänsyn till all tillgänglig information:  

Kvantifierad översyn av aktuell status: befintliga resekartläggningar, indikationer från andra 

strategiska planer eller handlingar, expertinlägg, studier, återkopplingar från 

medborgarförslag (samhällets behov), information om pågående transportprojekt... 

Samla alla intressenter: för att dela information och uppfattning om den nuvarande situationen; 

identifiera ytterligare studier som är nödvändiga för en gedigen analys. 

Gör en lista av styrkor, svagheter, möjligheter, drivkrafter och hinder för transportutveckling 

(institutionella, rättsliga och finansiella). 

Länkar för vidare information och bästa praxis 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 16  

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 18  

www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf – sid. 3  

www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – 

sid. 25 (19) – 36 (30) 

 

 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.2 Verksamhetsområde 2 – Vision och Strategi 

Verksamhetsområdet fokuserar på skapandet av eller förekomsten av en tydlig (hållbar) 

mobilitetsvision inom staden och hur denna vision översätts till en strategi. Med ”strategi” 

menas på det sätt som staden ger innehåll till sin vision.  

 

 

Figur 12: SUMP-cykeln; momenten i Vision och Strategi  

Moment 4: Utveckla en gemensam vision och engagera medborgare och intressenter 

En strategisk vision som belyser två eller tre övergripande mål bör fastställas på politisk nivå 

och delas av intressenterna.  

Visionen ligger till grund för alla efterföljande åtgärder som kommer att definiera konkreta 

delmål och åtgärder.  

Dessa huvudmål skapar ett underlag för kommunen i kommunikationen med medborgare och 

relevanta intressenter i SUMP:en.  

Kommunikationen med medborgarna angående de övergripande målen i SUMP:en och de olika 

stegen i genomförandet är viktig. Informationsmaterial om visionsbyggandet och dess resultat 

bör sammanställas och distribueras. 

Moment 5: Fastställa prioriteringar och mätbara mål 
I det här momentet bör frågan om ”vad som ska uppnås och när” besvaras tydligt. Med andra 
ord, tydliga prioriteringar bör antas för att nå huvudmålen som definieras i moment 4. Dessa 
prioriteringar bör fastställas efter studier av olika scenarier, deras respektive fördelar och 
nackdelar samt en analys av kostnadsfördelar och/eller multikriterier; prioriteringarna görs med 
hänsynstagande till intressenters och medborgares behov.  



D2.5 Slutgiltig version av ADVANCE Utvärderingsverktyg och 
riktlinjer   

 

 
www.eu-advance.eu Sida 49 av 75 

 

De övergripande målen skulle kunna vara:  

 

 att öka andelen cykeltrafik; 

 att utveckla kollektivtrafiken; 

 att underlätta initiativ till innovativa varuleveranstjänster; 

 att minska framkomlighetsproblem orsakad av bilar; 

 en förbättring av trafiksäkerheten; 

 organisation och reglering av gatuparkering; 

 hantering av godstransporter; 

 att främja reseplaner för arbetspendling för företag; 

biljettförsäljning via SMS. 

Med ”definiera mål” menas allt som behöver göras för att genomföra sociala, miljömässiga och 

ekonomiska förbättringar: vad som behöver minskas, ökas och underhållas. 

De övergripande målen (t.ex. att minska framkomlighetsproblem orsakad av bilar) syftar på en 

högre nivå av SUMP:en medan åtgärder (t.ex. att bygga en spårvagnslinje) är ett medel för att 

uppnå dessa. 

Delmålen utgör den mest konkreta formen av engagemang i en SUMP, där den önskade 

graden av förändring anges inom en given tidsram. De behövs för att bedöma huruvida en 

åtgärd som antagits verkligen uppnår önskat resultat.  

Delmålen bör vara SMART:a (d.v.s. Specifika, Mätbara, uppnåeliga (eng. Achievable), 

Realistiska, Tidsbundna) och hänvisa till de fastställda övergripande målen. Delmålen är viktiga 

för uppföljning och utvärdering (se moment 8).  

Målformulering ger insyn och tydlighet om vad du planerar att uppnå när det gäller transport och 

mobilitet i staden. 

Moment 6: Utveckla effektiva åtgärdspaket 

Effektiva åtgärdspaket bör utvecklas för att nå de prioriteringar som fastställs i moment 5, med 

beaktande av alla tänkbara Åtgärdsområden. Endast välvalda åtgärder kommer att säkerställa 

att de fastställda övergripande målen och delmålen uppfylls. En identifiering av de mest 

effektiva åtgärderna bör också baseras på tidigare erfarenheter från dem som redan har 

genomfört de åtgärder som staden funderar på; det går sannolikt att hitta andra platser i landet 

och/eller någon annanstans i Europa som har experimenterat med samma eller liknande 

åtgärder. På det viset undviks att ”återuppfinna hjulet” och att göra kostsamma misstag som 

andra kanske redan har kunskaper om. 

En annan viktig del att överväga på den här nivån är att ha en integrerad strategi: det här är 

viktigt eftersom åtgärder inom ett konkret Åtgärdsområde kan få konsekvenser för andra teman 

(t.ex. att utveckla särskilda körfält för kollektivtrafiken utan att beakta de lastkajer som är 

nödvändiga för leveranser av varor).  

Länkar för vidare information och bästa praxis 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 64  

www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf  

www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf  

www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – 

sid. 53 (59) och 67 (73) 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf
http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.3 Verksamhetsområde 3 – Organisation 

Verksamhetsområdet ”Organisation” omfattar alla de organisatoriska aspekterna av en SUMP; 

en intern organisation (avdelningar, ansvarsområden...), samarbete med andra 

Åtgärdsområden och avdelningar, kommunikation och interaktion med intressenter och andra 

målgrupper (medborgare, studenter, affärsmän...), en samråds- och kommunikationsstruktur 

(kollektivtrafikens operatörer...) etc. 

 

 

Figur 13: SUMP-cykeln; momenten i Organisation 

Moment 7: Att enas om tydliga ansvarsområden och anslå medel 

Att enas om ansvarsområden och anslå medel är grundläggande eftersom SUMP:en inte bara 

ska vara ett planeringsdokument utan ett preoperativt verktyg också. 

De preoperativa momenten är följande:  

tidsplan för genomförande av åtgärder: 

kostnadsberäkning och identifiering av finansieringskälla; 

identifiering av ansvarsområden; 

identifiering av privata och offentliga investerare; 

… 

Dessa faktorer är grundläggande för att säkerställa genomförandet. De bör beskrivas i 

handlingsplanen med tillhörande budget. Handlingsplanen och budgeten innehåller en 

detaljerad sammanfattning av åtgärderna, av fastställda prioriteringar för genomförandet, och 

tidsscheman. De här specifikationerna formar ett underlag för ett smidigt genomförande av 

åtgärderna och utgör en central del av den slutliga planen; här behövs en bred enighet bland 

beslutsfattare och intressenter. 
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Del 8: Bygga in uppföljning och utvärdering i planen 

Kontinuerlig utvärdering av genomförandet är också nödvändig för en anpassning vad gäller 

resultat och utveckling av sammanhanget.  

Uppföljning och utvärdering bör omfatta: 

Nyckelindikatorer som motsvarar de två eller tre huvudsakliga politiska målen som definieras i 

moment 4; 

En definition av uppföljnings- och utvärderingsprocessen (som innefattar intressenter...); 

Några uppföljningsindikatorer för genomförandet av de åtgärder som nämns i planen/policyn – 

outputindikatorer; 

Några indikatorer för bedömning av utfallsindikatorernas effekter. 

För var och en av dessa indikatorer ska bedömningsmetoden identifiera nödvändig information, 

dess ursprung, tillgänglighet och uppdateringsfrekvens. 

Moment 9: Fastställande av Plan för Hållbar Mobilitet i Staden 

Det är nödvändigt att kvalitetskontrollera dokumentet, vilket inkluderar handlingsplaner och 

budget. 

Antagande av en SUMP bör offentliggöras och kommuniceras till allmänheten. Staden är 

ansvarig att se till att planen är allmänt känd och accepterad av intressenter och medborgare. 

Länkar för vidare information och bästa praxis 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 26 – 28, sid. 84 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 43 – 48 

www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process  

www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf  

www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482  

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process
http://www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf
http://www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482
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4.4 Verksamhetsområde 4 – Genomförande 

Verksamhetsområdet ”Genomförande” refererar till hur den (hållbara) mobilitetsplanen omsätts i 

praktiken; vilka konkreta insatser/åtgärder som kommer att vidtas. Målet ska vara att alla 

strategimoment och insatser/åtgärder inom staden anges i förhållande till den vision som 

beskrivs i SUMP:en.  

 

Figur 14: SUMP-cykeln; momenten i Genomförande av åtgärder 

Moment 10: Säkerställa god förvaltning och kommunikation (i genomförandet av planen) 

Genomförandet av SUMP:en måste realiseras på en teknisk nivå och styras på en strategisk 

nivå, som inbegriper alla intressenter. En projektgrupp under ledning av projektledaren 

(identifierad i moment 1) kan säkerställa kopplingen mellan de två nivåerna. 

Kommunikationen om genomförandet och framskridandet av planen eller policyn bör göras 

regelbundet och främja medborgarnas deltagande. 

I själva verket kan medborgarnas deltagande i SUMP:en förbättras (vilket går utöver information 

och kommunikation) genom att göra dem till aktiva deltagare i genomförandet av åtgärder. 

Detta kan t.ex. uppnås under bilfria dagar, hållbara mobilitetsveckor, särskilda evenemang... 

Verksamheter som skapar aktiva deltagare kan också planeras i SUMP:en eftersom 

aktiviteterna kan innefattas i Mobility Management-åtgärderna. 

Länkar för vidare information och bästa praxis 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 104 – 108 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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Åtgärdsområden  

Målet med att definiera Åtgärdsområdena, är att kartlägga alla insatser och åtgärder som har 

definierats och förklarats i stadens SUMP (stadens mobilitetsvision). Åtgärderna och insatserna 

kan ses som ett omsättande av SUMP:ens visioner till praktisk verklighet.  

I det här sammanhanget är det viktigt att nämna att en SUMP måste finna balansen mellan 

olika mål med hänsyn till 4 grundläggande frågor: 

Rätt till mobilitet för alla; även för personer med funktionshinder 

Miljö- och hälsoskydd  

Samordning mellan markanvändning och transport 

Trafiksäkerhet  

Varje Åtgärdsområde bör därför vara förenligt med dessa frågor. 
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4.5 Verksamhetsområde 5 – Uppföljning och utvärdering 

Verksamhetsområdet ”Uppföljning och utvärdering” hänvisar till hur resultaten av SUMP:ens 

genomförande analyseras och används för att styra policyn. Det är nödvändigt att anpassa 

policyn efter resultat och utveckling av sammanhanget: SUMP:ens övergripande mål används 

för att övervaka processen och indikatorerna för att bedöma effekterna. Resultaten (bra och 

dåliga) används för att dra slutsatser vilket bygger på tidigare erfarenheter. 

 

 

Figur 15: SUMP-cykeln; momenten i Uppföljning och utvärdering 

Moment 11: Insikter  

Att ta lärdom av vad som har utvecklats och genomförts kan förverkligas tack vare regelbunden 

utvärdering, som beskrivs i moment 8. 

Det här skulle kunna leda till att resultat och sammanhangets utveckling kan uppdateras i 

SUMP:en utan att ändra i dess ursprungliga utförande. 

Länkar för vidare information och bästa praxis 

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079   

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 71 – 73, sid. 110 

www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – sid. 91 – 93 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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4.6 Åtgärdsområde 1 – Parkeringsförvaltning 

4.6.1 Definition 

Parkeringsförvaltningen avser olika 

principområden och program som leder till 

effektivare användning av parkeringsresurser. 

Parkeringsförvaltningen äger ett kraftfullt 

verktyg som påverkar hur människor reser till 

staden och inom staden.  

 

 

4.6.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Prisdifferentiering för gatuparkering. 

Förmånsbehandling för olika målgrupper (d.v.s. invånare, pendlare, samåkare, människor med 

funktionshinder...) 

Bilparkeringarnas avgifter differentierade efter utsläpp. 

Standarder för maximal parkeringsnorm i ny bebyggelse definieras när alternativa 

mobilitetslösningar till bilanvändning finns. 

Antalet gatuparkeringsplatser reduceras och ersätts eventuellt med parkeringsplatser på 

bakgator. 

Det totala antalet parkeringsplatser reduceras i stadens centrum. 

Tillhandahållande av parkerings- och transportfaciliteter 

Tillhandahållande av parkerings- och cykelfaciliteter 

Det finns ett parkeringsledssystem i centrum. 

4.6.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 
www.vtpi.org/tdm/index.php#parking  

http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing 

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666  

 

http://www.vtpi.org/tdm/index.php#parking
http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666
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4.7 Åtgärdsområde 2 – Gatudesign, gatumiljöer och 

trafikdämpande åtgärder 

4.7.1 Definition 

Gatudesignen kan, genom prioritering av vissa 

transportmedel, påverka våra resebeteenden. 

Fartdämpande åtgärder bör , och andra mer 

omfattande koncept, användas för att gynna 

icke-motoriserade trafikanter. 

 

4.7.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Gatudesign och fartdämpande åtgärder 

Målet för denna typ av åtgärder är att göra det offentliga rummet mer attraktivt och att 

säkerställa att människor kommer dit. 

Sänkt hastighet på trafiken (30 km/h) 

Delat utrymme – shared space 

Gågata 

Lekgator 

Stängd stadskärna för biltrafik  

Gröna gator med träd och parker 

Offentliga rum 

Det här området rör exploateringen av det offentliga rummet, vägutrymmen och ytor för att göra 

dem mer attraktiva för fotgängare och cyklister.  

Förmå butiker och företag att komma närmare; 

Gågator; 

Gröna platser (gränder, fler träd); 

Lämplig belysning för målgrupperna; 

Integration av MM i planeringsprocessen; 

Tillgång till kollektivtrafik och andra tjänster som ett villkor för ny utveckling; 

Rumsliga krav för ny utveckling såsom parkeringsplatser, varuleveransplatser... 

4.7.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 
www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf  

www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml  

www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/ 

www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/  

www.gehlarchitects.com/#/159503/ 

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366  

http://www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml
http://www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/
http://www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/
http://www.gehlarchitects.com/#/159503/
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366
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4.8 Åtgärdsområde 3 – Gångtrafik  

4.8.1 Definition 

Att gå till fots är det mest naturliga av de 

alternativ som finns till buds för utveckling av 

hållbar mobilitet. Städerna bör uppmuntra 

stadsbor och besökare att promenera i stället för 

att ta bussen, åtminstone för korta resor. 

 

4.8.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Gångtrafik och infrastruktur 
Gångtrafik – infrastruktur; 

Gågator; 

Anläggande av ett gångtrafiknät som täcker hela staden och är tillgänglig för alla, speciellt för 

människor med funktionshinder; 

Information om målpunkter inklusive gångtider;  

Gatumöbler (t.ex. bänkar för vila); 

Omvägar för fotgängare ska undvikas (t.ex. tillgängligheten till tågstationen från båda sidor, 

broar för fotgängare) 

 

Kompletterande åtgärder/förslag 
Säkra vägar till skolan;  

Gåbuss för skolbarn; 

Analys/reducering av potentiellt farliga platser; 

Åtgärder för säkra vägar till skolan; 

Belysning av gångbanor. 

Ensliga och skrämmande områden ska åtgärdas (t.ex. tunnlar/tunnelbanestationer, tomma 

byggnader); 

Tillgänglighet för funktionshindrade; 

Elektroniska hastighetsskyltar (hastighetskontroll) nära dagis och skola 

4.8.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 
www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/  

www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml  

www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844  

www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255  

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624  

www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484  

www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm  

www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835  

http://www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484
http://www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835
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4.9 Åtgärdsområde 4 – Cykeltrafik 

4.9.1 Definition 

Cykling är ett mycket effektivt transportsätt som 

är optimalt för korta och medellånga avstånd. 

Cyklar ger många fördelar jämfört med 

motorfordon: motion, ett alternativ till 

användandet av fossila bränslen, inga 

luftföroreningar eller buller, betydligt färre 

trafikstockningar, lättare parkering. Fördelarna 

är låga kostnader för användaren såväl som för 

samhället. 

 

4.9.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Cykeltrafik och infrastruktur 

Optimering och utbyggnad av cykelvägnäten  

Anläggande av ett cykelvägnät som täcker hela staden; 

Analys/ta bort luckor i cykelvägnätet; 

Analys/minskning av potentiellt farliga platser; 

Information om målpunkter inklusive cykeltider; (skyltade cykelvägnät) 

Goda förbindelser med gränsöverskridande cykelvägnät (interregionalt...); 

Grön våg för cyklister 

Cykelstationer 

Förbättrade och utökade cykelparkeringar 

Installation av cykelställ eller cykelgarage; bevakade och cykelparkeringar med tak 

Cykelservice (självbetjäning) vid parkeringsplatser 

Cykelställ för speciella cyklar (lastcyklar, barncyklar, släpvagnar) 

Samhällsservice (t.ex. gör-det-själv-verkstad) 

Förebyggande av cykelstölder (t.ex. registrering av cyklar) och låsbara cykelställ 

Cykeluthyrning och cykeldelningssystem (reklamfinansierade hyrcyklar; tillhandahåller ett 

alternativ till personligt ägda cyklar genom att erbjuda cykelstationer på bekväma platser 

inom ett område) 

Reseplanering för cyklister; 

Fördelar för användare (billigare kollektivtrafikbiljetter) 

Cykeltrafik och kollektivtrafik 
Förverkligandet av säkra, tillgängliga, attraktiva och tillräckligt stora cykelstationer, helst vid 

viktiga destinationer och knutpunkter för kollektivtrafik. Cyklarstationer för kort och lång 

användning (cykelställ samt täckt parkering; cykelstationer (inklusive vägledning, reparation 

och cykeluthyrning)) 

Förbinda cyklingen med kollektivtrafiken (cykelparkering vid kollektivtrafiksstationer); 

Möjlighet att ta med cykeln på spårvagn, buss, tunnelbana; 

Dimensionering av kollektivtrafiknätet med hänsyn tagen till cykling (avståndet mellan 

stationerna...)  



D2.5 Slutgiltig version av ADVANCE Utvärderingsverktyg och 
riktlinjer   

 

 
www.eu-advance.eu Sida 59 av 75 

 

4.9.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 

 www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets  

 www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml 

 www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices  

 www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes  

  www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158 

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507  

  

http://www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml
http://www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices
http://www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507
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4.10 Åtgärdsområde 5 – Kollektivtrafik  

4.10.1 Definition 

Kollektivtrafiken omfattar alla transportsystem 

som innebär att passagerarna inte reser i egna 

fordon utan delar transportsätt. Kollektivtrafiken 

trafikerar vanligtvis bestämda linjer utifrån en 

fast tidtabell.  

 

 

4.10.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Kvalitet 

Garantera kvaliteten på kollektivtrafiknätet och arbeta för att ständigt förbättra det genom: 

Tät turtäthet; 

InterCity-förbindelser; 

Attraktiva priser (för olika målgrupper: studenter, pensionärer, pendlare, turister osv.); 

Goda förbindelser med nattbussar som täcker hela staden; 

Hållplatser med väderskydd och belysning; 

Intelligenta transportsystem (ITS); 

Miljöanpassad vagnpark; 

Fordon med lågt golv för att säkerställa tillgänglighet för alla; en global policy om tillgängligheten 

för alla; 

Flextrafik; 

Partnersamverkan mellan operatörer i kollektivtrafiken; 

Synkronisering av kollektivtrafikens tidtabeller. 

Kameraövervakning (säkerhet); 

Realtidsinformation om resor med kollektivtrafiken; 

Betalningssystem baserat på GSM-teknik; 

Elektroniska biljetter (SMS-biljetter, online-biljetter); 

Ökad trygghet i kollektivtrafiken; 

Integration mellan kollektivtrafik, tåg och regional busstrafik 

Prioritet 

Prioritet ges till kollektivtrafiken: 

Dedikerade körfält för kollektivtrafiken (fler linjer eller optimering av linjer); 

Trafiksignalsstyrning med s.k. grön våg för kollektivtrafiken; 

Elektronisk informationsskylt som aviserar bussens ankomst till busstationen 

Kollektivtrafik och stadsplanering 
Definition av minsta möjliga bebyggelsetäthet runt kollektivtrafikstationer 

Parkeringsstandarder i nya byggnader ska samordnas med kollektivtrafikens tjänster 
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4.10.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 
www.by-banen.no/rapporter_og_planer Rulla ner till HiTRANS Project guides ”Public transport – 

planning the networks”; ”Public Transport – mode options and solutions”; och ”Public 

Transport – citizens’ requirements”. 

 www.civitas.eu/thematic-categories/collective-passenger-transport 

 www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics 

http://www.by-banen.no/rapporter_og_planer
http://www.civitas.eu/thematic-categories/collective-passenger-transport
http://www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics
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4.11  Åtgärdsområde 6 – Bilrelaterade åtgärder 

4.11.1 Definition 

Bilrelaterade åtgärder avser biltransporter samt 

kompletterande åtgärder. Det handlar om att 

erbjuda biltransporter på ett mer hållbart sätt 

t.ex. nyttjande av bilpoolstjänster. 

 

4.11.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Kollektiv transport 

Åtgärder för att utveckla kollektiv transport som är innovativ och lyhörd för vad som efterfrågas 
Bildande av bilpooltjänster 

Bildande av bildelningstjänster 

Låghastighetszoner och tillträdesbegränsningar 

Åtgärder för att sänka bilarnas hastighet; att hålla trafiken utanför stadens centrum. 

En global plan för att bestämma om låghastighetszoner och tillträdesbegränsningar i hela 

staden. 

Dynamiska vägskyltar; 

Zoner med trängselskatt; 

Cirkulationsplaner; 

Delat utrymme; 

Gröna (miljö) zoner; 

Lågutsläppszoner. 

Köbildning 

Trafikinformation i realtid säkerställer att trafiken flyter utan avbrott på låg hastighet vid 

köbildning. 

4.11.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647   

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272  

 http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272
http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security
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4.12  Åtgärdsområde 7 – Mobility Management 

4.12.1 Definition 

Mobility Management (MM) är ett koncept för att 

främja hållbara transporter och hantera 

efterfrågan på bilanvändning genom att förändra 

resenärers attityder och beteende. Kärnan i 

Mobility Management är ”mjuka” åtgärder som 

information och kommunikation samt 

organisering av tjänster och samordning av 

aktiviteter mellan olika parter. ”Mjuka” åtgärder 

förbättra ofta effektiviteten av ”hårda” åtgärder 

inom stadstrafiken (t.ex. nya spårvagnslinjer, 

nya vägar och nya cykelbanor). Mobility 

Management-åtgärder kräver inte (i jämförelse 

med ”hårda” åtgärder) nödvändigtvis stora 

finansiella investeringar och kan ge stor 

behållning i förhållande till kostnaderna
23

 

 

 

4.12.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Information om hållbar mobilitet 

De här åtgärderna drivs i huvudsak av vad resenären efterfrågar. Åtgärderna ger resenären 

information och rådgivning genom en rad olika medier. 

Utveckling av ett mobilitetscentrum eller en mobilitetspunkt; 

Information om icke-motoriserad mobilitet; 

Reseinformation tillgänglig via en rad tekniker, före och under resan; 

Stadskartor för kollektivtrafikanvändare, fotgängare och cyklister; 

Biljettinformation (på webbsidan); 

Åtgärder för trafikanters (t.ex. cyklister, fotgängare) säkerhet; 

Säkerhetskampanjer; 

Mobilitetspaket för nyanställda eller nya medborgare;  

Främjande av hållbar mobilitet  

De här åtgärderna har i sin grund en tanke om att uppmuntra till frivillig beteendeförändring 

genom ökad medvetenhet, främjande av alternativ till bil, motivation och information.  

Reklamkampanjer riktade mot medborgare, skolor, företag... för att uppmuntra människor att 

prova promenader, cykling och kollektivtrafik (cykel till jobbet, Europeiska trafikantveckan 

med den bilfria dagen...); 

Personlig reseplanerare;  

Riktad uppmuntran till användning av alternativa transportsätt och nedkortade turer/delresor; 

Incitament för alternativa transportsätt och rena fordon; 

Marknadsföring av hållbara transportsätt genom reklam samt användning av andra 

marknadsföringstekniker som t.ex. information direkt i brevlådan (till hushåll). 

Öka medvetenheten om farorna med CO2 som genereras från trafiken.  

                                                      
23

  EPOMM – Den europeiska plattformen för Mobility Management:  
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Mobility Management i kommunen 

Här inkluderas erbjudandet med organisation och samordning av olika typer av MM-tjänster för 

att ge alternativ till ensamma bilförare, med fokus på stadsförvaltningens anställda. 

Installation av cykelparkering på företag 

Införandet av personalbiljetter till kollektivtrafiken 

Installation av duschar 

Platsbaserad Mobility Management  

MM är huvudsakligen en platsbaserad aktivitet kopplad till en trafikgenererande plats som ett 

företag, skola, universitet, konsertlokal... 

En mobilitetsplan uppmuntrar de anställda att agera på ett medvetet sätt när de färdas 

någonstans. 

Förordning om parkeringsplatser i närheten av kommunala byggnader. 
Cykeluthyrning och företagsbildelning; 
Avråda från att ta bilen till arbetet; 
Möjligheten att ta en dusch på jobbet; 

Användning av tjänstebilar beskrivs i en mobilitetsplan för att säkerställa att fordonen används 

effektivt, särskilt när det gäller bränsleförbrukning. 

Aktuellt skick på fordon i bruk och en balansräkning; 
Inköp av miljöbilar (elbilar, naturgasbilar, hybrider); 
Kurs i miljövänlig körning för anställda; 
Motivera människor att använda cykel eller kollektivtrafik för resor i staden 

Skolans mobilitetsplan liknar företagets, med undantag av att den normalt innefattar ett större 

engagemang från barn, föräldrar, arbetsgivare och anställda i både planering och 

genomförande. 

En SUMP ska uppmuntra mobilitetsrådgivning och utveckling av mobilitetsplaner i företaget. 

SUMP:en skulle kunna innehålla en ram för utarbetandet av mobilitetsplaner och mål som står i 

samband med en ökning av densamma i stadsområdet. Men naturligtvis kan en SUMP inte 

innehålla alla dessa planer. 

4.12.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Den europeiska plattformen för Mobility Management: www.epomm.eu 

ELTIS: Portalen för stadsmobilitet (www.eltis.org) 

Se till exempel:  

 transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets  

www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634  

 http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management  

http://www.epomm.eu/
http://www.eltis.org/
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets
http://www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634
http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management
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4.13  Åtgärdsområde 8 – Hantering av godstransporter 

4.13.1 Definition 

Godstrafik innebär att transportera olika typer av 

varor från en punkt till en annan med hjälp av 

olika transportsätt. Godstrafikering från 

utgångspunkt till destination kan i tätorter 

innebära frakt via väg, järnväg, och vatten till 

och med. Godstrafikhantering innehåller olika 

strategier för att öka effektiviteten i frakt- och 

kommersiella transporter. Leveranser som är 

nödvändiga för stadens företag och handel ska 

organiseras i SUMP:en. 

 

4.13.2 Innehållet i det här Åtgärdsområdet 

Omorganisation 

Omorganisering och rationalisering av leveranser till och från företag för att minska godstrafik 
till/från platsen. 
Konsolideringscentrum; 

Nattleveranser; 

Restriktioner för godstransport; 

Förordning om godstransporter: leveranstimmar, dimensionering av lastkajer...; 

Frakthantering: byte av transportslag  
Användning av lastspårvagnar för stadsdistribution (inre)  

Användande av utrustning för icke-motoriserad godstransport (gång och cykling – vagnar, 

lastcyklar) 

Cykelkurirer 

4.13.3 Länkar för vidare information och bästa praxis 

Se till exempel: 

http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics  

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520 

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014  

www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177  

http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177
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5 Bilaga II – ADVANCE frågeformulär 

Du kan hämta ADVANCE frågeformulär på www.eu-advance.eu.  

 

Figur 16: Utdrag ur ADVANCE frågeformulär – Verksamhetsområden 

http://www.eu-advance.eu/
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Figur 17: Utdrag ur ADVANCE frågeformulär – Åtgärdsområden 
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6 Bilaga III – Ordlista 



D2.5 Slutgiltig version av ADVANCE Utvärderingsverktyg och 
riktlinjer   

 

 
www.eu-advance.eu Sida 69 av 75 

 

6.1 Allmän ordlista 

 

Tillgänglighet En aktivitets tillgänglighet innebär den lätthet med vilken individen kan ta sig till de platser där aktiviteten kan 

utföras.
i
 

Utvärdering En utvärdering är en revision av en person, organisation, process eller produkt; ett system, företag eller projektet.
ii
 

Termen avser oftast revisioner i bokföringen, men liknande begrepp finns också inom projektledning, 

kvalitetsstyrning och energibevaring.
iii
 

Benchmarking Benchmarking eller riktmärkning är en process som ofta används inom företag och förvaltningar, särskilt strategisk 

förvaltning, där organisationer utvärdera olika aspekter av sina metoder i förhållande till bästa praxis, vanligtvis inom 

sin egen sektor eller område. 
iv
 

Processen tillåter organisationer att utveckla planer på hur de ska införa en dylik bästa praxis, oftast med syfte att 

öka någon aspekt av prestanda. Benchmarking bör behandlas som en kontinuerlig process där organisationer gång 

efter annan eftersträvar att utmana sina egna metoder. Att identifiera och lära från bästa praxis i andra 

organisationer – den processen är ett kraftfullt verktyg i strävan efter ständig förbättring och nya genombrott. 

Certifiering Certifiering är ett formellt förfarande genom vilket en ackrediterad eller auktoriserad person eller kontor bedömer och 

kontrollerar (och intygar skriftligt genom att utfärda ett certifikat) egenskaper, utmärkande egenskaper, kvalitet, 

kvalifikationer, eller status av personer eller organisationer, produkter eller tjänster, procedurer eller processer, eller 

händelser eller situationer, i enlighet med etablerade krav eller standarder. 

Extern utvärdering Extern utvärdering eller revision betyder att någon utomstående genomför en granskning av organisationen. 

Externa utvärderingar genomförs av parter som har ett intresse i organisationen – till exempel kunder eller andra 

personer för företagets räkning. 

Indikatorer En indikator är en utvald variabel, definierad för att mäta framsteg i förhållande till ett mål.
v
 

Det finns olika typer av indikatorer: kvalitativa och kvantitativa, absoluta och relativa. En annan indelning är 

"produktionssystemet" eller metoden ”input-output-outcome”:  

 Input-indikator: resurser som krävs för att tillhandahålla en tjänst eller produkt (t.ex. arbetskraft, planera 

http://www.businessdictionary.com/definition/formal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/accredited.html
http://www.businessdictionary.com/definition/authorized-person.html
http://www.businessdictionary.com/definition/agency.html
http://www.businessdictionary.com/definition/attest.html
http://www.businessdictionary.com/definition/issuer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/certificate.html
http://www.businessdictionary.com/definition/characteristic.html
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/qualification.html
http://www.businessdictionary.com/definition/status.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html
http://www.businessdictionary.com/definition/services.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.businessdictionary.com/definition/events.html
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kostnader)  

 Processindikator: hur tjänsten produceras (t.ex. offentlig eller privat)  

 Output-indikator: tjänster, produkter eller resultat (t.ex. antalet byggda cykelvägar i km)  

 Outcome-indikator (utfallsindikator): inverkan eller slutliga resultat (t.ex. ren luft)  

 Prestationsindikator: förhållandet mellan input/output  

 Effektivitetsindikator: förhållandet mellan input/mål  

Integrerad strategi En samverkan av praxis och policy mellan transportsätt, policysektorer, offentliga och privata företag. 

Intern utvärdering En intern utvärdering eller revision är en oberoende, objektiv och rådgivande granskning som syftar till att förbättra 

och höja värdet på organisationens verksamhet. En intern revision är en katalysator för att förbättra organisationens 

prestation och effektivitet genom att ge insikt och rekommendationer baserade på analyser och bedömningar av 

information och affärsprocesser.
vi
 

En intern utvärdering genomförs av organisationen själv. Utvärderingen går sedan till ledningen för granskning och 

används för andra interna syften, t.ex. ett underlag som visar att verksamheten går enligt plan. Det betyder att 

revisionskunden är den samma som utvärderingsledaren. I många fall, särskilt i mindre organisationer, visas 

oberoendet i ansvarsfrihet för den verksamhet som granskas eller frihet från förutfattade meningar och 

intressekonflikter. 
vii

 

Mobilitet Människors rörelse, t.ex. från en social grupp, klass, nivå eller plats till en annan.
viii

 

Mobility Management Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och hantera efterfrågan på 

bilanvändning genom att förändra resenärers attityder och beteende.
ix
 

Kärnan i Mobility Management är "mjuka" åtgärder som information och kommunikation samt organiserande av 

tjänster och samordning av aktiviteter mellan olika parter. "Mjuka" åtgärder förbättra ofta effektiviteten av "hårda" 

åtgärder inom stadstrafiken (t.ex. nya spårvagnslinjer, nya vägar och nya cykelbanor). Mobility Management-

åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora ekonomiska investeringar och kan ha ett 

högt kostnads-/nyttoförhållande. 

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem täcker in och bedömer kvaliteten på processer och produktion och ger vägledning om hur 

man kan förbättra kvaliteten.
x
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Självutvärdering Självutvärdering är en process i vilken man synar sig själv för att bedöma aspekter som är viktiga för ens identitet.
xi
 

SMART:a principer Specifika, Mätbara, uppnåeliga (eng. Achievable), Realistiska och Tidsrelaterade.
xii

 

Intressent En intressent är en person, grupp eller organisation som påverkas av ett föreslaget projekt, eller som kan påverka 

ett projekt och dess genomförande. Termen omfattar allmänheten, så väl som många andra grupper (till exempel 

företag, offentliga myndigheter och särskilda intressegrupper).
xiii

 

Intressenters 

delaktighet/engagemang 

Intressenters deltagande innebär att individer, grupper och organisationer i varierande grad medverkar i 

beslutsprocessen, och delger sina synpunkter avseende transportfrågan på olika sätt.
xiv

  

SUMP En Plan för Hållbar Mobilitet i Staden (eng. Sustainable Urban Mobility Plan) är en strategisk plan, skapad för att 

tillgodose de behov av mobilitet och bättre livskvalitet som människor och företag har i städer och dess omgivningar. 

Planen bygger på befintliga planeringsrutiner och beaktar principer för integration, delaktighet och utvärdering.
xv

 

Hållbarhet Hållbarhet speglar en grundläggande mänsklig önskan att skydda och förbättra världen. Hållbarhet betonar den 

mänskliga verksamhetens integrerade karaktär och behovet därav att samordna beslut bland olika sektorer, grupper 

och rättsbefogenheter.
xvi

  

Att göra något på ett hållbart sätt betyder att hänsyn tas till framtida generationers behov samtidigt som man 

uppfyller vår tids behov.
xvii

 

Hållbara transportsystem Hållbara transportsystem möter samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga behov samtidigt som oönskade 

konsekvenser för ekonomin, samhället och miljön minimeras.
xviii

  

Ett hållbart transportsystem ger akt på största möjliga jämvikt mellan miljöfrågor och sociala/ekonomiska 

dimensioner av transporter. Transport och frakt är kopplat till mobilitet, vilket innebär att hållbara transporter inte kan 

analyseras utan att undersöka mobilitet och mobilitetsmönster.
xix

 

Delmål Delmålet är det eftersträvade värdet av en indikator. Delmålen är de fysiska uttrycken av valda policyalternativ. Med 

fokus på utvalda ämnen (indikatorer) definierar de en utvecklingskorridor mellan ”nu” och en framtida ”då”.
xx

 

Tredjepartsrevisioner Tredjepartsutvärderingar genomförs av oberoende utvärderingsorganisationer som t.ex. tillsynsmyndigheter eller 

andra organ som tillhandahåller registrering eller certifiering. Det betyder att revisionskunden inte är den samma 

som utvärderingsledaren.
xxi
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Vision Visionen ger en kvalitativ beskrivning av en önskad urban framtid och tjänar till att styra utvecklingen av lämpliga 

åtgärder i planeringen av hållbar mobilitet i städer.
xxii

 

6.2 ADVANCE Utvärdering – ordlista  

 

Åtgärdsområde Varje Åtgärdsområde står i samband med en viss kategori av åtgärder som fastställs i en SUMP (cykling, gång, etc.). 

Handlingsplan Handlingsplanen är ett dokument som fastställer en detaljerad uppsättning aktiviteter och åtgärder som kommer att 

utföras av kommunen för att utveckla sin policy för hållbar mobilitet i staden. 

ADVANCE Utvärdering ADVANCE Utvärdering är ett praktiskt granskningsverktyg för att förbättra planerna för hållbar mobilitet i staden. 

ADVANCE Utvärdering ger en systematisk utvärderingsmetod och vägledning, visar potentialen för en (ännu mera) 

framgångsrik SUMP och ger mervärde till staden. 

ADVANCE Utvärderingsverktyg Verktyget används för att utföra ADVANCE Utvärdering. ADVANCE Utvärderingsverktyg består av fem huvudsakliga 

steg: analysera aktuell situation; bedömning av Verksamhets- och Åtgärdsområden; prioritering av 

förbättringspunkter; fastställa en handlingsplan; samt utvärderingsrapporten och certifiering. 

ADVANCE utvärderingsledare Utvärderingsledaren för ADVANCE är en extern utvärderingsledare som är behörig att genomföra en utvärdering. 

Han/hon vägleder staden genom hela utvärderingen. Han/hon har rollen som processrådgivare/facilitator. Han/hon 

ger i sin egenskap som expert rekommendationer till förbättringar. 

ADVANCE certifikat Certifikatet visar att kommunen har en god Plan för Hållbar Mobilitet i Staden eller potential att utveckla en. 

ADVANCE arbetsgrupp ADVANCE-arbetsgruppen är huvudaktör i utvärderingsprocessen. ADVANCE-arbetsgruppen behöver bestå av 

huvudaktörerna (interna och externa) i stadens transportplanering, med antalet begränsat till max 15 personer. 

Bedömning Bedömningen är en utvärdering av Verksamhets- och Åtgärdsområden som tillsammans återspeglar statusen i 

stadens policy för hållbar mobilitet. 

Utvärderingsrapport Utvärderingsrapporten är den slutliga rapporten från utvärderingsledaren för ADVANCE som beskriver 
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utvärderingsprocessen, inklusive anteckningar från arbetsgruppsmötena, handlingsplanen och en rekommendation 

om certifiering. 

Stad En stad ska uppfattas som ett geografiskt eller administrativt område, avgränsat av den ansvariga myndigheten för 

ADVANCE-utvärderingen. 

Verksamhetsområde Verksamhetsområdena är kopplade till arbetet med att inrätta en SUMP. 

Kommun Kommunen är stadens offentliga myndighet och representerar samtidigt alla offentliga organ som omfattas av 

ADVANCE Utvärdering. 

Övergripande mål De övergripande målen representerar en omfattande framställning av det som en stad söker vad gäller förbättrade 

policy och planer för en hållbar mobilitet. De övergripande målen anger riktlinjerna för förbättring, men inte hur 

förbättringen ska uppnås. 

Organisation Organisationen är den enhet som ansvarar för utformningen och genomförandet av en plan för mobilitetspolicy.  

Enheten kan t.ex. vara kommunens transport- eller mobilitetsavdelning, ett företag, en utbildningsinstitution eller ett 

transportföretag. 

Policy Kommunens policy i olika frågor är allmänna, riktade och mer specifika mål, formulerade och formaliserade i 

dokument. Policyfrågor som är relevanta för ADVANCE är inte begränsade till transportstrategier, utan har också ett 

samband med miljöstrategier, stadsplanering... 

Kvalitetssäkringssystem för 

Mobility Management 

Kvalitetssäkringssystem för Mobility Management är ett system för att styra och hantera kvaliteten i en myndighets 

eller en organisations processer och resultat, för att försäkra att
xxiii

: 

 (nya) Mobility Management-åtgärder kan införas lätt och effektivt ; 

 (befintliga) Mobility Management-åtgärder är effektiva; 

 samhällets, användarnas och intressenternas behov och krav är uppfyllda; 

 kontinuerlig förbättring införlivas 

 hanteringen av processer och resultat är etablerad och underhålls på ett lämpligt sätt. 
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Självbedömning i en organisation Självbedömning i en organisation är en process genom vilken organisationen utforska sin prestation och de faktorer 

som stöder eller hindrar samma prestation, för att maximera sitt bidrag till systemet och sin inverkan på den hållbara 

utvecklingen.
xxiv

 

Självbedömning i en organisation är en utvärdering av egna förmågor och brister 
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