
I byen uten bilen



EUROPEISK KAMPANJE 
  Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke 

og Internasjonal bilfri dag i september.

  Målet er å motivere til miljøvennlig transport og 
mindre biltrafikk i sentrumsområder.

  Over 2000 byer i Europa er med på markeringen 
med ulike aktiviteter.   

GI BILEN EN PAUSE

   Bilen står for ca. 2/3 av alle reiser i Norge og 80 % 
av samlet reiselengde.

   Selv på korte reiser bruker vi bil. På reiser rundt en 
kilometer bruker 50 % av oss bil. Bilen er behagelig 
og lett å bruke, men den tar mye plass og den 
forurenser. Dessuten gjør den oss litt slappe!

  Det finnes alternativer hvis du våger å prøve  
– særlig i byene. I de tettest bebygde områdene 
med god kollektivforbindelse til sentrum er bil-
bruken lavest. Sykling og gåing i byene kan være 
utrolig effektivt.



  I rushtiden (mellom klokka 07 og 08) reiser 6600 mennesker med 
buss vestfra inn til Oslo. Det tar 165 busser for å frakte disse menne-
skene. For å frakte samme antall personer med bil ville man trenge 
5600 biler med dagens antall personer i bilene. 

LAVERE FART – ALLES GEVINST

  Lavere fart gir færre og mindre alvorlige ulykker. Dersom farten 
endres fra 50 km/t til 30 km/t, reduseres antall ulykker i bysentra med 
50%, og i boligområder med ca 40% (ved bruk av humper).

  Lavere fart gir mindre støy og forurensning. Svevestøv er et helse-
problem i enkelte norske byer. Dette skyldes blant annet at piggdekk 
river av asfaltpartikler. Lavere fart gjør at oppvirvlingen av dette støvet 
reduseres. I tillegg minsker også støynivået.

  Lavere fart gir like god trafikkavvikling. I de fleste bysentra er 
farten allerede lav, men noen få kjører for fort. Lavere fartsgrenser kan 
bremse disse få, uten at dette gir lavere fart eller dårligere avvikling for 
flertallet.

  Lavere fart øker trivsel og handel. Erfaring fra mange europeiske 
byer er at trivsel i bysentra gir mer besøk, mer opphold og mer handel. 
En viktig årsak til økt trivsel er at lav fart øker trygghetsfølelsen og gjør 
det lettere å krysse gaten, både for fotgjengere og syklister.



KOLLEKTIVTRANSPORT 
Alle mennesker har rett til å leve aktive liv. Da må trans-
porten og byens rom være tilrettelagt for det. Alle får 
en bedre reise når bussen, toget eller trikken holder 
høy kvalitet. Det legges stadig større vekt på universell 
utforming av kollektivtilbudet slik at alle kan reise. 
Merking, god informasjon og trinnløs av- og påstigning 
på holdeplass gir flere muligheter for å reise.

   En vanlig buss i rushtid erstatter minst en halv 
kilometer med bilkø. En reise med kollektiv-
transport i stedet for med bil sparer energi, og gir 
mindre utslipp. 

 
  Kollektivtilbudet er bedre enn du tror. Mange 

vet ikke om det kollektivtilbudet som finnes. I de 
fleste større byer kan du via din datamaskin eller 
smarttelefon få info om rutetider og reisealternativer.

       Kollektivtransport er billig transport. Hvis du er 
opptatt av din egen økonomi er det lurt å reise med 
kollektivtransport. For noen er kollektivtransporten 
en billig og smart bil nummer to. Reiser du ofte kan 
kollektivtransporten bli enda rimeligere med ulike 
alternativer slik som periodebillett eller dagsbillett. 



   Kollektivtransport er en del av en urban 
livsstil. Mestrer du kollektivtransporten, mestrer 
du storbyen, og har frihet til å ta del i byens liv og 
mangfold av aktiviteter. Du kan reise på kryss og 
tvers av byen fri fra bekymring om parkering og kø. 
Med kollektivtransport kan du lese og slappe av 
under reisen uten å bekymre deg om bompenger, 
høyreregel og lukeparkering.

TILGJENGELIGHET FOR ALLE
Noen eksempler er:

l Bedre plass på transportmiddelet

l God bruk av kontrastfarger

l  Informasjon som er lettere å få med seg – både 
lesbare og hørbare informasjonskilder

l Trinnløs adkomst til holdeplasser

l Kjøretøyer uten nivåforskjeller

l  Taktil merking der kjøretøyet stopper, samt ved 
farlige posisjoner

l  Ledelinjer til viktige posisjoner som billettsalg og 
påstigningspunkt

l  Servicetilbud som kan benyttes av alle som reiser



TIL DEG SOM KJØRER BIL
Hvorfor kjøre bil, når du ved å gå eller sykle kan:

  Nå lenger enn du tror. På 15 minutter kan du sykle 
5 km eller gå 1,5 km. Nesten halvparten av alle 
reiser er kortere enn 5 km og likevel brukes bilen på 
halvparten av disse reisene.

      Få en positiv opplevelse. Når vi går eller sykler 
er vi i omgivelsene, vi transporteres ikke gjennom 
dem. Du kan slippe kø og rushtidsproblemer og 
føle vær og vind!

  Spare tid og penger. Det er mye å spare på å gå 
og sykle. Sykkelen er fleksibel, lett tilgjengelig og 
rimelig i bruk. 

  Få bedre helse. Regelmessig fysisk aktivitet 
beskytter mot en rekke sykdommer og lidelser, som 
hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes 
type 2, overvekt, fedme og flere kreftformer. 

  Bli i bedre humør. Fysisk aktivitet er viktig for gode 
muskler, skjelett og ledd. Aktivitet en kilde til glede, 
livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser.  



   Helserisikoen ved å sitte stille er langt større enn ulykkesrisikoen 
ved å sykle! For voksne vil en halv times aktivitet med moderat 
intensitet være tilstrekkelig til å gi betydelig helsegevinst. For barn og 
ungdom anbefales minst en time. Aktiviteten kan deles inn i kortere 
perioder i løpet av dagen. Det enkleste er å la fysisk aktivitet være en 
naturlig del av hverdagen, for eksempel ved å gå eller å sykle til og fra 
skole/jobb og fritidsaktiviteter.

  Gjør noe positivt for klimautfordringene. Overgang fra bil til sykkel 
kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser. 30 % av all bilkjøring 
i Norge er turer på under tre kilometer. Lar alle bilene stå på disse 
turene, sparer vi atmosfæren for store mengder CO2.

  Bidra til et bedre lokalmiljø. Voksne i nærmiljøet gjør det tryggere 
for alle. Hvis du går til stasjonen blir du kjent med nærmiljøet ditt. Ta 
sykkelen hvis det er for langt å gå. Sykkelen tar lite plass og forurenser 
ikke. Sykkelen er et godt alternativ til bil på korte turer. 

      Spar plass. Sykkel, gange og kollektivtransport 
er arealbesparende. 14 % av alt areal i Oslo går 
til transport. En bilpassasjer bruker ti ganger 
mer gate- og vegareal enn en busspassasjer.

  

–   Slik vil alle tjene på at flere reiser kollektivt, sykler og går!



TIL DEG SOM GÅR OG SYKLER

Du er en aktiv bidragsyter til en mer miljøvennlig by- og 
tettstedspolitikk. Du gjør en innsats for å bedre klimaet 
og lokalmiljøet, og du får selv bedre helse! Beregninger 
viser at en syklist kan forlenge sin gjennomsnittlige 
levetid med seks år. 

Å gå: 

l  Ved å gå tar vi nærmiljøet i bruk, stedet vi bor

l     Vi får vi venner, vi leker

l Vi mestrer, vi blir trygge

l     Vi møter naboen, slår av en prat

l     Vi går en tur

l     Vi går til skolen, til jobben

l     Vi får tilhørighet

Dette er sentrale begreper i et godt liv!

(Tekst fra Gåboka av Inge Dahlman)



HVOR KAN DU SYKLE?

Syklister bør tilbys et trygt og attraktivt sykkelvegnett. 
Det er viktig å gjøre det attraktivt å sykle og at alle 
trafikanter aksepterer sykkelen som et transportmiddel, 
med en definert plass i trafikkbildet. 

  Syklister kan bruke kjørebanen, vegens høyre 
skulder, gang- og sykkelveger og sykkelfelt. I byen 
kan syklister også benytte kollektivfelt. Du kan også 
sykle mot envegskjøring der det er gitt tillatelse ved 
skilting. 

  Syklende må kun bruke sykkelfelt på høyre side av 
vegen. 

  Det er lov å sykle på fortau og gangveger når det 
er liten gangtrafikk, men uten at det er til fare eller 
hinder for gående. Det må altså sykles i tilnærmet 
gangfart. 

  Mange kommuner har utarbeidet egne sykkelkart 
med anbefalte ruter. Sjekk med din kommune!

  Mer informasjon på www.sykkelby.no og  
www.syklistene.no



HVORDAN SKAL DU SYKLE?
 Syklisten må til enhver tid ha fullt herredømme over 
sykkelen og kunne vurdere og forstå trafikkbildet. Dette 
krever opplæring, trening og modning. Sykkelen er et 
kjøretøy, og syklisten må følge vegtrafikkloven. 

SMARTE SYKLISTER 
     er synlige i trafikken
     gir tydelige tegn
     ser andre trafikanter i øynene
     lytter til trafikken, ikke musikken
 venter på grønt
     gir fotgjengerne førsterett på fortauet
     bruker lys i mørket
     bruker hjelm

NULL HULL!
Meld ifra til den som eier vegen hvis du oppdager hull, 
feil eller mangler der du sykler! Er du i tvil om hvem som 
eier vegen, kan du ringe kommunen, Statens vegvesen 
på tlf. 02030 eller kontakte Syklistenes landsforening 
(syklistene.no), som bringer beskjeden til rett innstans. 



HVA GJØR STATENS VEGVESEN  
OG KOMMUNENE?
Statens vegvesen jobber i samarbeid med 
kommunene for å:

l  Bygge sammenhengende sykkelvegnett i byer og 
tettsteder 

l Sikre skoleveger

l     Legge til rette for sykkelparkering

l Sørge for klar og entydig skilting

l     Gå gjennom fartsgrenser i tettbygde strøk

l  Forbedre drift og vedlikehold på gang- og 
sykkelruter og holdeplasser

l  Sikre god framkommelighet for bussene ved å 
bygge kollektivfelt, gi prioritet i kryss og lignende

l  Utvikle knutepunkter og holdeplasser for 
kollektivtrafikken

l  Gjøre holdeplasser mer tilgjengelige for byens 
beboere

l  Sørge for varelevering og en miljøvennlig 
parkeringspolitikk
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