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INTRODUKSJON 
Velg Rett Reisemiks 

 

Europeisk mobilitetsuke (EMU) arrangeres hvert år fra 16. til 22. september, og har som mål å oppfordre lokale 
myndigheter over hele Europa til å innføre og støtte bærekraftige transportformer. I år har denne svært 
vellykkede kampanjen gjennomgått en endring: Europeisk mobilitetsuke og DO THE RIGHT MIX slår seg 
sammen for å styrke arbeidet for bærekraftig urban mobilitet.  

 
Under tittelen «DO THE RIGHT MIX» vil dette samlede initiativet hente de beste aspektene fra hver av 
kampanjene, utvide sin appell og sitt virkeområde, og gjøre det enklere for interesserte deltakere å bli involvert. 
Europeisk mobilitetsuke er fortsatt hoveddelen av kampanjen. 
 
Siden den ble arrangert for første gang i 2002, har Europeisk mobilitetsuke vokst seg stadig større, både i 
Europa og i andre deler av verden. I 2014 deltok mer enn 2 000 byer i 44 land. Mer enn halvparten av dem 
gjennomførte permanente tiltak, totalt 8 543, hovedsakelig med fokus på reisemiddelvalg, tilgjengelighet og 
tilrettelegging for syklister og forgjengere. Ukens høydepunkt er «Bilfri dag», da de deltakende byene og 
tettstedene setter av ett eller flere områder til bruk bare for fotgjengere, syklister og kollektivtransport. 
 
Hver utgave av Europeisk mobilitetsuke setter fokus på et bestemt tema knyttet til bærekraftig transport. Årets 
fokus på reisemiks oppfordrer alle til å tenke gjennom hvilke transportvalg som er tilgjengelig og velge å reise 
miljøvennlig og effektivt. 
 
Formålet med disse tematiske retningslinjene er å gi nasjonale og lokale arrangører av Europeisk mobilitetsuke 
bakgrunnsinformasjon om dette temaet og inspirere til relevante kampanjeaktiviteter. Retningslinjene inneholder 
konkrete idéer til hvordan disse kan gjennomføres, og de vil også hjelpe kampanjearbeiderne med å utvikle 
aktiviteter som faller inn under kriteriene for EMW-award, prisen for den best gjennomførte Mobilitetsuken i 
Europa. 
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VELG RETT REISEMIKS 
Årets tema 

Hver reise er forskjellig, men altfor ofte tyr vi til den samme transportmåten, uansett om den passer best til 
formålet eller ikke. Vi kan instinktivt sette oss i bilen, selv om det ville vært mer effektivt å velge sykkel eller 
kollektivtransport. En grunn kan være at privatbilen fremstår som det valget som dekker alle våre transportbehov 
på en enkel måte, og som mer bekvemt og allsidig enn noe annet transportvalg. For mange av oss utgjør bilen 
en personlig garanti for transport fra dør til dør, mens andre alternativer ofte oppfattes å ikke fylle våre krav til 
transport. Dette synspunktet seg imidlertid ikke å stemme. 

Ved å kombinere ulike transportmåter kan vi enkelt komme frem og samtidig redusere trafikkbelastningen og vår 
avhengighet av bilen. 

Årets tema for EMU oppfordrer alle til å kombinere ulike reisemåter, noe som kan føre til en reise som er både 
raskere og mer behagelig. 

Ved å ta smarte valg gjennom hvilken transportform vi bruker, kan vi spare penger, forbedre vår egen helse og 
hjelpe miljøet – alt som kreves er en vilje til å prøve noe nytt. 

Ved å velge en rett reisemiks, kan reisene fungere bedre for oss. 
 
 

Reisemiks fra politisk hold 

Reisemiks er et ord som brukes til å beskrive en kombinasjon av ulike transportmåter. Dette kan omfatte bruk 
av ulike transportformer for ulike reiser (for eksempel det å ta sykkel til jobben og drosje til selskap), eller til bruk 
av flere ulike transportformer på én og samme reise (slik som å ta T-banen fra parkeringsplassen ved 
innfartsveien). 

Innsatsen for større bruk av reisemiks lykkes best når den får politisk støtte. EU-kommisjonens melding (White 
paper) «Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient 
transport system» fra 2011 legger vekt på bruk av blandede transportformer for reiser fra dør til dør i byområder 
og for transport mellom byer. Nøkkelen til dette ligger i en integrasjon av ulike typer av nettverk, slik som 
jernbaner, undergrunnsbaner og busser, i tillegg til havner og flyplasser. Disse nettverkene må knyttes stadig 
nærmere sammen og forvandles til integrerte forbindelsesledd for passasjerene, slik vi for eksempel kan se i 
byenes transportknutepunkter. I sin transportmelding forplikter EU-kommisjonen seg til å etablere 
rammebetingelser som tilrettelegger for utvikling og bruk av intelligente systemer for samordnet 
transportplanlegging og drift, transportinformasjon, nettbaserte bestillingssystemer og smarte billettløsninger.
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Hvorfor velge en god reisemiks? 

I stedet for å kjøre bil inn til byen og betale høye parkeringsavgifter, hvorfor ikke kjøre til din lokale 
jernbanestasjon og ta resten av reisen med kollektivtransport? I stedet for å tilbringe hele turen under jorden på 
undergrunnsbanen, hvorfor ikke gå av et par stasjoner for tidlig og bli kjent med en ny del av byen? Kanskje du 
oppdager en ny kafé som blir din favoritt! 

Ved å prøve ut nye måter å bevege oss rundt på, kan vi oppleve vår egen by eller tettsted på nye måter. Ett av 
de nyskapende aspektene ved dette årets tema er hvordan det leder oss til å redefinere transport og til å se 
turen fra A til B som noe som beriker dagen. Den daglige bussturen til jobben kan for eksempel betraktes som en 
mulighet til å gå gjennom overskriftene i dagens avis, sykling kan betraktes som et mobilt treningssenter som gir 
oss en treningsøkt med på turen, og kanskje du møter ditt livs store kjærlighet på bussen. 

 
Få mest mulig ut av din tid: Bilen er ikke alltid det raskeste valget, sykkel og kollektiv er ofte bedre 
alternativer. 

 
Bruk tiden din på det du liker: På toget eller bussen kan du lese avisen, sjekke e-post, prate med 
venner, lese en spennende bok, lytte til musikk eller bare lene deg tilbake og slappe av. 

 
Legg inn en treningsøkt i samme slengen: Når du sykler eller går til jobb, får du kanskje de 30 
minuttene aktivitet du trenger for å holde deg frisk og rask. Undersøkelser viser at du kan få hele åtte 
friske leveår av å øke aktivitetsnivået [1]. De ekstra årene kan du bruke til å reise verden rundt, lære et nytt 
språk, være sammen med familien, og mye, mye mer. 

 
Spar penger: Både for deg selv- og for samfunnet. 

 
Gjør kommunen din litt hyggeligere: En reise med bil tar opp mye mer plass enn en reise med 
sykkel eller til fots. Forestill deg at disse asfaltdekkene kunne vært parker og byrom der du kan slappe 
av, leke med barna dine eller være sammen med gode venner. 

 
Gjør fremtiden bedre: Hvis hele Europa hadde den samme sykkelandelen som Danmark, 965 km i året, 
ville utslippene i Europa kunne reduseres med 25 over % [2]. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

[1] Sælensminde, Torkilseng 2010. Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet, Rapport IS-1794 
Helsedirektoratet. 

[2] Cycle like the Danes to cut carbon emissions, says study in The Guardian. 
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Hvordan kan jeg velge en god reisemiks? 

Hvis du pendler til jobb, hvorfor ta bilen de fem minuttene det tar å komme seg til jernbanestasjonen når du 
kan sykle dit i stedet? Ved å sykle kan du spare penger til parkering og forbedre din egen helse. Ved at du 
unngår bilkøene, kan det til og med være både raskere og mer behagelig. Når du kommer til jernbanestasjonen 
kan du legge sammen sykkelen eller parkere den for en brøkdel av hva det koster å parkere bilen, sette deg på 
toget og utnytte reisetiden til å få gjort unna noe arbeid før du kommer på kontoret. 

Hvis du er student, hvorfor ikke prøve bildeling? Ved å ha ett og samme kjøretøy for flere personer kan du 
spare penger, hjelpe miljøet og tilbringe mer tid sammen med venner. Hvis du vil nyte nattelivet og gå på en bar 
eller en konsert, kan du bare hoppe på en nattbuss som tar deg hjem. Så enkelt er det!  

Hvis dere er en familie, hvorfor ikke bli med i en ordning der barna går til fots til skolen? Slike ordninger 
innebærer at mange barn går i følge til skolen, under ledelse av en ansvarlig voksen som sørger for at de er 
trygge. Ikke bare er slike ordninger en fordel for barnas helse, de fjerner også noe av stresset med å kjøre barna 
til skolen hver dag. Hvis det er litt langt å gå, hvorfor ikke prøve sykling i stedet? Dere kan sykle sammen, eller til 
og med investere i en transportsykkel for familier. 

 
 
 

HVORDAN KAN VI TILRETTELEGGE FOR 
EN GOD REISEMIKS? 
Både store byer og små tettsteder kan bruke mange teknikker og tiltak for å tilrettelegge for bruk av reisemiks, 
som dermed også vil bli bedre steder å bo. Det finnes ingen enkel oppskrift som passer alle, og hver kommune 
må finne den miksen som fungerer i lokal sammenheng. I dette avsnittet skal vi se på noen velprøvde metoder 
som er innført i ulike europeiske byer. De «harde» tiltakene nevnt her kan (og må!) følges opp med 
promoteringsaktiviteter (se neste kapittel).  

 
 

God infrastruktur for alle transportformer 

Selv om de fleste europeiske byer og tettsteder har en godt utviklet infrastruktur for motorisert trafikk, er det 
fortsatt noen som mangler infrastruktur av god kvalitet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Utvikling av en 
god infrastruktur for alle transportformer er imidlertid en forutsetning for at alle skal kunne bruke ulike reisemåter. 
Her følger noen tiltak som er blitt gjennomført i europeiske byer og tettsteder som kan tjene som inspirasjon, 
inndelt etter transportformer: 

 
Gåing: Skilter og kart som viser retning, avstand og tidsbruk for fotgjengere er et enkelt, men effektivt tiltak som 
kan hjelpe folk med å finne veien når de følger en annen rute enn vanlig. Blant annet London[3] har utplassert kart 
som er enkle å lese. I tillegg sender byen et sterkt signal til alle fotgjengere om at de betraktes som likeverdige 
deltakere i transportsystemet. 

 
 

 [3] https://tfl.gov.uk/modes/walking/find-your-way-around?intcmp=2427 

https://tfl.gov.uk/modes/walking/find-your-way-around?intcmp=2427


 
 
 
 
 
 

I Vitoria-Gasteiz[4] (Spania) har kommunen siden 2009 gjennomført en modell med «superkvartaler» som har gitt 
det offentlige rommet tilbake til innbyggerne. Superkvartaler er byområder der den motoriserte ferdselen er 
redusert til et minimum og flyttet til de ytre gatene, slik at alle de indre gatene er blitt trygge og hyggelige for 
fotgjengere (og syklister), naboer og næringsdrivende. At denne strategien har vært vellykket, viser seg i at 
fotgjengernes andel av bytrafikken i Vitoria-Gasteiz har økt betydelig i de senere årene.  

 
Sykling: I København[5], London[6], Flandern[7] og Nederland[8] kan syklister bruke «sykkelhovedveier», som er 
definert som «sykkelstier av høy standard, forbeholdt for syklister for rask og direkte transport over lange 
avstander» [9]. Slike ruter er også under bygging i andre land i Nord-Europa. De er av høy kvalitet, behagelige og 
blir regelmessig vedlikeholdt slik at syklister kan nyte godt av flere ulike tjenester, som snøbrøyting om vinteren, 
koordinerte trafikklys, sykkelverksteder osv. 

 
Det kan også gjøres mindre kostnadskrevende tiltak for å fremme bruken av sykkel, spesielt ved å endre 
trafikkmønstrene. I Brussel[10] for eksempel, har de lokale myndighetene innført en generell bruk av «motstrøms» 
sykkelstier, der alle gater, med unntak av de aller farligste enveiskjørte, er åpne for syklister. Syklistene 
oppfordres også til å bruke sykkellommer foran bilenes stopplinje i lyskryss, slik at de blir bedre synlige og kan 
kjøre tryggere gjennom krysset.  

 
Kollektivtransport: Bygging og planlegging av relevante nettverk av busser, trikker og undergrunnsbaner er et 
nødvendig skritt for å kunne gi brukerne et godt kollektivt transportsystem på lengre sikt. Mindre tiltak kan 
imidlertid også bidra til å gi kollektivtrafikantene et bedre tilbud. I Budapest[11] for eksempel, er BKK (det lokale 
trafikkselskapet) i ferd med å installere et verdensledende billettsystem. Som følge av dette, vil de reisende 
kunne lagre flere ulike billettyper eller årskort i ett og samme kort, de vil ha tilgang til nettbaserte tjenester 
(fornyelse av månedskortet, overføring av penger osv.) og de vil ikke lenger måtte stå i kø på billettkontorene. 

 
Annen bruk av bilen: Bildeling og bilpooler er to relativt nye måter å bruke bil på. Disse løsningene påvirker 
antallet biler og hjelper dermed til å redusere noen av de mest påtrengende utfordringene, slik som 
trafikkbelastning, bruk av det offentlige rommet og forurensende utslipp. I Paris[12] og det omkringliggende 
området (Île de France) har lokale myndigheter besluttet å iverksette et omfattende system for bildeling. Mer enn 
3 000 av de velkjente Autolib’-bilene kjører nå rundt på gatene. Alle bilene er helt elektriske, noe som gjør dette 
systemet spesielt miljøvennlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[4] www.civitas.eu/content/superblocks-model 
[5] www.supercykelstier.dk/ 
[6]     https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways?intcmp=2352 
[7]   www.mobielvlaanderen.be/vademecums/fietsroutesvlaanderen.pdf 
[8]    www.fietssnelwegen.nl/ 
[9]    Michael W J Sørensen, TØI rapport 1196, 2012 
[10]   www.bruxelles.be/artdet.cfm/4360 
[11]   www.bkk.hu/en/2014/10/budapest-signed-the-contract-agreement-for-the-automated-fare-collection-system/ 
[12]   www.autolibmetropole.fr/ 

http://www.civitas.eu/content/superblocks-model
http://www.supercykelstier.dk/
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways?intcmp=2352
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/fietsroutesvlaanderen.pdf
http://www.fietssnelwegen.nl/
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4360
http://www.bkk.hu/en/2014/10/budapest-signed-the-contract-agreement-for-the-automated-fare-collection-system/
http://www.autolibmetropole.fr/


 
 
 
 
 

Alle må ha mulighet til å kombinere ulike transportmidler 

I reisemiksen bør man kunne kombinere ulike transportformer og derved kombinere de positive aspektene av 
aktiv mobilitet og kollektivtransport. Nedenfor finner du noen gode eksempler fra byer som legger til rette for 
kombinasjon av flere ulike transportformer. 

 
Aktiv mobilitet og kollektivtransport: Aktiv mobilitet (gåing og sykling) og kollektivtransport kan lett 
kombineres. Denne kombinasjonen er den mest miljøvennlige løsningen for lange turer. For å gjøre det lettere å 
kombinere sykling og kollektivtrafikk er det tillatt å ta med seg sykkelen på busser, trikker, undergrunnsbaner og 
lokaltog i mange europeiske byer, slik som Budapest[13], Berlin[14] og Roma[15]. En alternativ løsning er å etablere 
større sykkelparkeringer og/eller sykkelutleie nær knutepunkter for kollektivtrafikk. I Nederland, for eksempel, er 
de fleste jernbanestasjoner utstyrt med «OV Fiets»[16], offentlige sykler som togpassasjerer kan leie mens de 
oppholder seg i byen. I tillegg er sykkelparkeringen utenfor jernbanestasjonen i Amsterdam[17] en av de mest 
imponerende i Europa (med 26 000 parkeringsplasser!). 
 
Gåing er kollektivtransportens «naturlige allierte». Alle kollektivpassasjerer er nødt til å gå, i det minste for å 
komme til og fra busstoppet eller t-banestasjonen. Disse rutene kan forvandles til en hyggelig spasertur, som 
ideelt sett oppfordrer folk til å ta en lengre del av turen til fots. Utbygging av trygg og attraktiv infrastruktur til og 
fra kollektivknutepunkter gjør en stor forskjell. I stedet for et farlig, forurenset og utrivelig krysningspunkt på 
ringveien, er nå jernbanestasjonen i Strasbourg[18] blitt lett tilgjengelig for fotgjengere, takket være et stort og 
innbydende gangområde foran den moderne bygningen. Som følge av dette velger nå rundt 40 % av de reisende 
å gå fra stasjonen til sitt endelige mål. Byen har til hensikt å skape et «mesterlig» nettverk av fotgjengerområder i 
de nærmeste årene, med jernbanestasjonen som utgangspunkt.  

 
Bil og kollektivtransport: Ved å etablere parkeringsplasser på strategiske steder har man en mulighet til å 
overtale folk til å la bilen stå på minst én etappe av reisen. «Park & Ride» (P+R) gjør at man kan parkere nær 
stoppesteder for kollektivtransport og fortsette turen på en annen måte. I Amsterdam[19] er P+R-parkering 
billigere enn andre parkeringsplasser, spesielt når den kombineres med kollektivtransport, og i Tallinn[20] er P+R 
gratis for alle som reiser videre kollektivt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
[13]     www.citymobil2.eu/en/upload/public-docs/CityMobil2%20press%20release_April2015-La%20Rochelle-Final.pdf 
[14]    www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html 
[15]   www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/mobilita-sostenibile/bici-in-bus-metro-e-treno.html 
[16]   www.ov-fiets.nl/ 
[17]   www.iamsterdam.com/fr/media-centre/city-hall/dossier-cycling/cycling-faq 
[18]     www.en.strasbourg.eu/en/transport-and-environment/transport-and-infrastructures/getting-around-in-strasbourg/ 

strasbourg-a-city-in-motion-2/ 
[19]   www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/parking/park-and-ride 
[20]  http://m.tallinn.ee/eng/Park-and-ride?mobiilivaade=1 

http://www.citymobil2.eu/en/upload/public-docs/CityMobil2%20press%20release_April2015-La%20Rochelle-Final.pdf
http://www.berlin.de/en/public-transportation/1772016-2913840-tickets-fares-and-route-maps.en.html
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/servizi/mobilita-sostenibile/bici-in-bus-metro-e-treno.html
http://www.ov-fiets.nl/
http://www.iamsterdam.com/fr/media-centre/city-hall/dossier-cycling/cycling-faq
http://www.en.strasbourg.eu/en/transport-and-environment/transport-and-infrastructures/getting-around-in-strasbourg/strasbourg-a-city-in-motion-2/
http://www.en.strasbourg.eu/en/transport-and-environment/transport-and-infrastructures/getting-around-in-strasbourg/strasbourg-a-city-in-motion-2/
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/parking/park-and-ride
http://m.tallinn.ee/eng/Park-and-ride?mobiilivaade=1


 
 
 
 
 

Verktøy for nye valg 

Enkelte europeiske byer har tatt i bruk verktøy for å gi informasjon og fremheve fordelene ved de tilgjengelige 
transportformene, som på denne måten aktivt øker bruken av ulike reisemåter. 

 
Integrert sanntids reiseinformasjon: Ved å gi publikum sanntidsinformasjon om alle transportmåter kan 
nettbaserte verktøy gi folk mulighet til å variere sine reiseruter og sammenligne fordelene. På jernbanestasjonen 
Südkreuz[21] i Berlin er det blitt installert en «mobilitetsmonitor» som gir sanntidsinformasjon om alle tilgjengelige 
transportmåter. Dette omfatter lokal-, regional- og fjerntog, lokal- og langdistansebusser og tilgjengelighet til 
kjøretøyer fra fem ulike bildelingsordninger, i tillegg til sykkelutleie. Lyon og området rundt byen[22] har utviklet et 
svært omfattende nettbasert verktøy som gir informasjon om tilgjengelige parkeringsplasser for biler og sykler, 
lokale undergrunnsbaner og trikkelinjer, de beste gang- og sykkelrutene og en sanntidsoversikt over 
bildelingssystemet. 

 
Planleggingsverktøy for en god reisemiks: Mange byer har utviklet planleggingsverktøy som integrerer flere 
reisemåter. Tradisjonelt har slike reiseplanleggere bare gitt råd om de beste rutene fra punkt A til punkt B. I dag 
gir de også råd om hva som er den beste transportmåten, og er derfor en hjelp i valget av en rett reisemiks. 
Skopje[23] lanserte en ny reiseplanlegger i 2014. Dette verktøyet, som kan brukes i alle europeiske byer, foreslår 
ruter til fots, på sykkel, med kollektivtransport og med bil. I tillegg til å sammenligne reisetider og avstander, kan 
folk også sjekke CO2-utslipp og kostnader ved reisen ut fra hvilken transportmåte de velger. For hver biltur får 
bilistene en påminning om det antallet trær som «må arbeide hardt for å absorbere all den CO2 bilene deres har 
sluppet ut». 

 
Integrerte billettsystemer: Ved å gi folk mulighet til å bruke ett og samme kort for ulike transportmåter kan 
byer oppmuntre til mer bruk av ulike transportformer. I Toulouse[24], for eksempel, kan innbyggerne bruke sitt 
«Pastel»-kort. I tillegg til månedsprisen for byens kollektivtransport, kan brukerne overføre sine (regionale) 
togbilletter og abonnementer på offentlige sykkel- og bildelingsordninger til ett og samme kort. Med sitt «Pastel»-
kort kan de også benytte sykkelparkeringene i sentrumsområdet og få rabatt på parkeringsavgiften. 

 
 

HVORDAN KOMME I GANG MED 
KAMPANJEN? 
Start med å analysere temaet, se på hva det innebærer og definer et fokus som passer til din kommune og 
nasjonale sammenheng. Velg en miljømessig, følelsesbetont, økonomisk eller en annen appell som kan benyttes 
på flere ulike områder. Du kan for eksempel se på de mest utsatte gruppene i samfunnet og hvordan dette 
spørsmålet berører dem. Planlegg deretter hvordan du kan skape endring til det bedre. Lag en plan og fastsett 
SMARTE målsettinger. 

 
 
 

[21]   http://www.vmzberlin.com/en_GB/-/neuer-mobilitatsmonitor-am-bahnhof-berlin-sudkreuz 
[22]   www.onlymoov.com/decouvrir/onlymoov-les-services/#.VTiu-SGqr58 
[23]   http://skopjegreenroute.mk/Home/Routing 
[24]   www.tisseo.fr/les-tarifs/obtenir-une-carte-pastel 

http://www.vmzberlin.com/en_GB/-/neuer-mobilitatsmonitor-am-bahnhof-berlin-sudkreuz
http://www.onlymoov.com/decouvrir/onlymoov-les-services/%23.VTiu-SGqr58
http://skopjegreenroute.mk/Home/Routing
http://www.tisseo.fr/les-tarifs/obtenir-une-carte-pastel


 
 
 
 
 
 

Sikre deg politisk støtte. Hvis din administrasjon synes det er vanskelig å forholde seg til temaet reisemiks 
fordi de ikke oppfatter dette som relevant i lokal sammenheng, kan du be din nasjonale koordinator om en 
støtteerklæring. 

 
Samle inn fakta. Hvilke tall og fakta finnes om reisemiks og ulike transportmåter lokalt og/eller nasjonalt? Bruk 
disse som faktagrunnlag for å understreke budskapet ditt overfor ulike målgrupper.  

 
Inngå samarbeid med relevante aktører. Hvem er best egnet for å kunne spre budskapet til størst mulig 
målgruppe? Få dem med! Finnes det en sterk lokal aktør? Arbeid med dem. Trenger du støtte fra eksperter? 
Fokuserer du på helse? Få med deg noen leger. Ser du nærmere på klimaendringer? Inkluder meteorologer, 
klimaforskere og lokale miljøgrupper. 

 
Bygg på eksisterende initiativer. Det finnes trolig flere eksisterende initiativer som har en eller annen 
forbindelse til det fokuset du har valgt for kampanjen, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt. En allianse med disse 
kan styrke din sak, forsterke budskapet ditt og effektivisere arbeidet. 
 
Ikke vær for polemisk i de budskapene du velger å formidle. Det er ikke realistisk å forvente at vi kan fjerne 
biler, lastebiler og andre kjøretøyer fra gatene for å dempe de negative effektene transportsektoren har for 
livskvaliteten, men vi kan vise at det finnes en rekke muligheter som både privatpersoner og bedrifter kan bruke 
til å flytte både seg selv og sine varer fra sted til sted. Bygg på det materialet som finnes på nettstedet til DO 
THE RIGHT MIX www.dotherightmix.eu.  
 

 
 

HVILKE AKTIVITETER KAN VI GJØRE? 
Når du har fått kampanjestrategien på plass, vil du trenge en taktikk eller aktiviteter som kan skape blest om det 
du prøver å oppnå. Her er noen ideer!  

 
• Bilfri dag, den 22. september er en spesielt god anledning til å eksperimentere med nye trafikkmodeller og 

bærekraftig transport. Mange byer og tettsteder bruker muligheten til å etablere temporære miljø- og 
fotgjengerområder, og organiserer store, åpne arrangementer i det offentlige rommet som blir frigjort. Siden 
årets bilfrie dag faller på en tirsdag, kan du utforme og annonsere alternative tilbud til arbeidspendlere, der 
du inviterer dem til å eksperimentere med ulike reiseløsninger, for eksempel ved å gjøre kollektivtransport 
gratis og stille offentlige sykler gratis til disposisjon. 

 
• Vis folk hvordan en bilfri gate eller et område kan se ut. La folk bli vant til å la bilen stå hjemme mer enn 

bare én gang i året. Etabler bilfrie søndager!  
 

• Bruk uken til å gjennomføre spørreundersøkelser blant innbyggerne om deres oppfatninger av 
kollektivtilbudet i byen, hvilke endringer de ville ønske seg, og hva som ville overtale dem til å la bilen stå 
hjemme. 

http://www.dotherightmix.eu/
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• Øke bevisstheten om at korte turer også kan tilbakelegges til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og 
at dette har mange fordeler både for helsen og miljøet. Lag en plakatkampanje som overtaler folk til å la 
bilen stå hjemme når de bare skal ta korte turer.  

 
• Bruk materialet på nettsidene til DO THE RIGHT MIX for å vise hvordan man best kan utnytte tiden man 

bruker i ulike transportmidler. Du kan organisere ulike aktiviteter, som for eksempel «gitar på trikken», 
«disko på bussen», «lekeområder» på offentlige transportmidler, diskusjon av «dagens tema» eller «gå-
møter». 

 
• Reklamer for fordelene med alternative transportformer – for eksempel ved å oppfordre offentlige ansatte 

til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobben. 
 

• Organiser konkurranser mellom arbeidsplasser, nabolag og skoler for å oppfordre folk til å kombinere ulike 
transportmåter og til å gå og sykle oftere. 

 
• Tilby individuell mobilitetsplanlegging. Forsikre deg om at du har en målrettet tilnærming som er 

skreddersydd for enkeltpersoner eller bestemte grupper, som for eksempel arbeidspendlere. Ta hensyn til 
alle former for transport. 

 
• Etabler en informasjonstjeneste som gir gratis råd til innbyggerne om hvilke transporttilbud som finnes. 

Bruk den som en base for arrangementer. Trafikknutepunkter egner seg ideelt til dette.  
 

• Reklamer for reisemiks-verktøyene (integrerte billettsystemer, ruteplanleggere osv.) og foreslå 
opplæringstiltak. 

 
• Sett i verk et midlertidig, deltakerbasert skiltingssystem. På skiltene kan arbeidspendlere skrive inn 

avstand og tidsbruk frem til et bestemmelsessted for hvert enkelt transportmiddel. 
 

• Organiser en konkurranse mellom transportmåtene. La folk se med egne øyne hvordan de raskest kan 
komme seg fra A til B.  

 
• Gi en påskjønnelse til kollektivreisende under Europeisk mobilitetsuke (i samarbeid med lokale 

næringsdrivende). 
 

• Sett i gang foto-, video- eller tegnekonkurranser om hvordan mobilitet kan se ut i din hjemby tjue år fra nå.  
 

• Gi spesialtilbud på månedskort for september (kollektivtransport, offentlige sykler, bildelingsordninger osv.), 
eller i hvert fall for Europeisk mobilitetsuke. 

 
• Bruk sosiale media til å opplyse om hvilke retningslinjer, tiltak og aktiviteter som er satt i verk lokalt for å 

oppfordre til bruk av reisemiks. 
 

• Samarbeid med media for å få til et regelmessig innslag på lokalradioen. Noen radiostasjoner tilbyr 
reduserte priser til lokale initiativer, men kanskje du også kan forhandle deg frem til en viss grad av gratis 
dekning eller sponsoravtaler.  

 



13 
 
 
 
 
 

 

UANSETT HVA DIN KOMMUNE FORETAR 
SEG I ÅR, SØRG FOR AT DU... 
• Registerer  p rogrammet  og akt i v i t etene på www.mobilityweek.eu 

 
• Går sammen med byer og kommuner over hele Europa i organiseringen av en bilfri dag med store 

offentlige arrangementer den 22. september. Det er viktig å planlegge godt på forhånd – å stenge gater for 
trafikk kan være en stor byråkratisk utfordring.  

 
• Klikker «liker» på Facebook-siden til DO THE RIGHT MIX og følger @RightMixEU på Twitter. Del bildene 

dine med oss på Flickr. 
 

• Benytter Europeisk mobilitetsukes visuelle profil gjennomgående.  
 

• Sprer EUs emneknagg #EU4LifeQuality gjennom sosiale media og i materialet for kampanjen. 
 

Dette er bare noen ideer til arrangementer. Europeisk mobilitetsukes håndbok, som kan lastes ned fra siden 
«Ressurser» på www.dotherightmix.eu, angir kriterier for deltagelse og generelle idéer til tiltak og aktiviteter som 
ikke er spesifikt knyttet til dette årets tema. 
 
Vær kreativ og tenk ut andre tiltak og aktiviteter for Europeisk mobilitetsuke 2015 i din kommune!

http://www.dotherightmix.eu/
http://www.dotherightmix.eu/
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RESSURSER 
Holdninger til urban transport: 
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf 

 
CIVITAS Intitiative for Cleaner and Better Transport in Cities: 
www.civitas.eu 

 
ELTIS – The urban mobility observatory: 
www.eltis.org 

 
Transportmelding (White Paper) ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive 
and resource efficient transport system’: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 

 
 

Prosjekter om multimodalitet 
 

NODES project – New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges: 
www.nodes-interchanges.eu 

 
BiTiBi project – Bike Train Bike: 
www.bitibi.eu 

 
OPTICITIES – ITS multimodal solutions: 
www.opticities.com 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
http://www.civitas.eu/
http://www.eltis.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0144&amp;from=EN
http://www.nodes-interchanges.eu/
http://www.bitibi.eu/
http://www.opticities.com/
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