KURS: Mobility Management 3.0

Mobility management (MM) – att påverka resan innan den

Framtidens MM påverkar normer och beteende på både

har börjat – visar på möjligheter och effektiviserar resor och

kort och lång sikt, och ser till både individ- och samhällsnivå.

transporter. Och gör dem mer hållbara.

Den använder också ny kunskap och nya verktyg som kan

MM har gått från att vara en entusiastdriven verksamhet

lyfta resultaten till en högre nivå. Exempel är nudging,

till att vara ett viktigt verktyg i det vanliga arbetet med

gamification, delningsekonomin, transport-som-tjänst, och

att skapa ett hållbart transportsystem. Information

att stimulera hållbara beteenden med hjälp av feedback

och kommunikation i olika former har förändrat

från mobilappar och annan stödjande teknik. Med rätt slags

transportbeteenden. I den här kursen lär du dig att använda

kommunikation kan också mindre beteendeförändringar

MM ännu mer effektivt genom att bli mer strategisk,

hos enskilda målgrupper aktivt bidra till ändrad norm på

systematisk och långsiktig.

samhällelig nivå.
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En utbildning i frontlinjen

Att bygga ut transportsystemet vid trängsel och miljöproblem
får flera problematiska följder. Och det är dyrt. Mobility
management är ett annat sätt att arbeta; ibland ett alternativ till
utbyggnader och restriktioner, och ofta ett bra komplement till
satsningar inom kollektivtrafik, gång- och cykelinfrastruktur
och vid större ombyggnader. I denna kurs får du både en bred
förståelse för vad MM är idag, och hur ny kunskap, forskning
och praktisk erfarenhet kan användas för göra MM ännu mer
värdeskapande. Kursens innehåll går att tillämpa såväl för
befintliga som nya verksamheter.
Efter genomförd kurs...

E kan du beskriva vad MM är och hur det kan passa 		
in i din organisation och i er satsning på ett hållbart 		
transportsystem
E har du en god förståelse för det senaste inom MM och
hur det kan användas för att skapa ett ökat värde i ert
MM-arbete
E kan du tydliggöra nyttan med MM för din chef, 		
kollegor och samarbetspartners
E kan du planera och strukturera ert arbete med MM
Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar, eller kommer
att arbeta, med mobilitetsprojekt och hållbara resor och
transporter i en kommun, offentlig verksamhet eller internt
inom en organisation.
Vår kompetens

Trivector har varit drivande i arbetet med att introducera
Mobility Management i Sverige, och vi arbetar idag både
internationellt, nationellt, regionalt och lokalt med olika
typer av projekt inom området. Vi har även varit partner
i de stora EU-projekten inom MM: MOST och MAX
som resulterat i en stor mängd verktyg som nu tillämpas
runt om i Europa. Verktygen hjälper dig som arbetar
med MM att effektivisera ert arbete, att använda MM i
samhällsplaneringen, att välja lämpliga åtgärder, att bygga
upp effektiva kampanjer och att utvärdera såväl arbetssättet
som effekterna av insatserna.
För att sprida våra egna och andras erfarenheter har vi
sedan 2001 hållit ett flertal MM-kurser. Vi har dessutom
använt – och använder ständigt – MM-verktygen i ett
flertal projekt inom hållbart resande, och vägleder andra i
användningen av dem.

Kursprogram
• Introduktion till Mobility Management
Vad är Mobility management?
Historisk utveckling från MM1.0 till MM3.0 med fokus på
MM 3.0
Transportpolitiska målen, fyrstegsprincipen och dess koppling till MM
Skillnad mellan MM och traditionell trafikplanering

• Nyttan med MM
Olika typer av vinster för olika aktörer
Kostnadseffektivitet

• Planera för MM
Byggstenar i ett effektivt arbete med MM enligt processverktyget MaxQ
Förutsättningar och mål
Strategi och program
Faktiskt genomförande
Utvärdering
Gruppövning med stöd i MaxQ

• MM 3.0 i praktiken
MM 3.0 och dess koppling till praktiskt arbete med MM
Teoretisk förankring och dess koppling till praktiken
Välbeprövade verktyg och hur de kan användas
Nya verktyg som nudging, gamification, transport som
tjänst m.m.
Hur ändrade beteenden kan forma nya normer
Gruppdiskussion

• Att utvärdera MM
En introduktion till utvärdering av MM projekt
Varför ska man utvärdera?
Metoder för utvärdering: effekt (SUMO) & processen (MaxQ)
Gruppdiskussion

Pris, kursdatum, orter och anmälan

På www.trivector.se/traffic/utbildningar framgår aktuella
kursdatum, orter samt pris och där kan du också anmäla dig
till kursen.

För dig som vill veta mer
Mer information om mobility management hittar du på www.
mobilitymanagement.se. Trivector har flertal kurser inom trafikområdet. Läs mer om våra kurser på www.trivector.se/traffic/
utbildningar.
Du kan också kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson,
pernilla.hyllenius@trivector.se, 010-456 56 07.
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