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Europeisk mobilitetsuke 

Verdens største kampanje for bærekraftig 
mobilitet 

Arrangeres av EU-kommisjonen ved 
kommisærene for miljø og transport 

Finner sted hvert år fra 16. til 22. september 

Kulminerer i Bilfri dag (I byen uten bilen) 22. sep 

2268 byer deltok i fjor, hvorav 18 fra Norge 

– Begge deler var ny rekord! 



Bakgrunn 

I byen uten bilen ble arrangert første gang i 1998 

Europeisk mobilitetsuke ble arrangert første gang 
i år 2002 (10-årsjubileum i år!) 

SD og MD er offisielle initiativtakere i Norge, 
mens Statens vegvesen Vegdirektoratet har det 
praktiske koordineringsansvaret 

Hovedpersonene er imidlertid dere: Kommunene! 

Dere står for de lokale arrangementene, i 
samarbeid med SVV, fylkeskommune osv. 

Bedrifter kan også delta i mobilitetsuka 



Statens vegvesens Sektoransvar 

1. Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet 

2. Være pådriver for bedre kollektivtrafikk 

3. Være pådriver i arbeidet med helhetsløsninger i by 

4. Være pådriver for samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

5. Koordinere arbeidet med Nasjonal sykkelstrategi 

6. Være pådriver for å få flere gående 

7. Koordinere arbeidet med universiell utforming av 
transportsystemet 

8. Redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk 

Osv.. 



  



Byene må sette seg ambisiøse mål 

De tre største bør ha nedgang i biltrafikken i områder 
med høy luftforurensning 

10-20 pst. sykling er realistisk 

Mål for gåandel på 20-40 pst. 

 

 



Byene 

 Veksten må tas av kollektiv- 
trafikk, gåing og sykling 

 Konsentrert arealbruk 
 Kraftig satsing på 

• Buss 
• Bybane, trikk, metro 
• Jernbane 
• Vegnett for gående og 

syklende 

 Restriktive tiltak for 
biltrafikken 

 Bypakker i de største byene  
– forpliktende avtaler 
– 13 mrd. kr i +45 prosentrammen 

 
 



 
Ny nasjonal gåstrategi  
  
 
 
• Lokale gåstrategier og 

handlingsplaner 
• Arealbruk  
• Attraktive, trygge og 

sammenhengende gangruter 
• Skoleveger 
• Mer 30 og 40 km/t 
• Utvide «BRA»-ordningen 
• Bedre vinterdrift ! 

 
 



Nasjonal sykkelstrategi 
 

• Stort potensial i byer og 
tettsteder  

• Sykkelbyene i region sør viser 
veg 

• Hovednett for sykkeltrafikken 
• 2/3-deler av 100 byer har plan 
• Stimuleringsmidler for fylkes- 

og kommunalveg 
• Inspeksjoner  
• Sykkel-ekspressveger, 
• Påvirkningsaksjoner 

 



Kollektivtrafikken –kvalitet og kapasitet 

• Hele reisekjeder 

• Frekvens 

• Kvalitet 

• Kapasitet 

• Attraktive knutepunkter 

• God gang- og sykkelatkomst 

• Universell utforming 

 

 





Universell utforming – bra for alle 

Hele reisekjeder 

 Forutsigbarhet for 
brukerne 

 Stasjoner, lufthavner og 
holdeplasser 

 Fokus på drift og 
vedlikehold 

 



Mobilitet og smarte reisevalg 

Mobilitetsarbeid er viktig! 

Europeisk mobilitetsuke er en gylden anledning til 
å sette miljøvennlig bytransport på dagsorden 

– Markedsfør tiltak!  

– Test ut i full skala! 

– Bruk fantasien 

– Vær dristige! 

Lykke til! 

 




