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Årets tema for EUROPEISKMOBILITETSUKE handler om 
at lønner seg å reise miljøvennlig, både for deg selv og for 
samfunnet. Kan du bytte ut noen bilreiser med sykkel eller 
tog? Eller kan du av og til gå i stedet for å kjøre? 

 
 

Program for Mobilitetsuka i Lillehammer

Verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport, Europeisk Mobilitetsuke, arrangeres i mer enn 2000 europeiske 
byer hvert år fra 16. - 22. september. Årets slagord i 2016, "Reis smart. Det lønner seg". Lillehammer by har vært med 
siden første gang i 2014 og ønsker med deltagelsen å sette fokus på miljøvennlig transport. 
Aktivitetene fra 16-22. september er et samarbeid mellom Lillehammer kommune og Statens vegvesen region Øst på 
Lillehammer, Oppland fylkeskommune og Opplandstrafikk under mobilitetsuka.  
 
Det er smart å reise miljøvennlig 
Miljøvennlige reiser gjør godt for lommeboken din, luften du puster inn og kroppen din. Ofte reiser du både billigere og 
raskere på sykkelen eller med bussen. Hvor mye kan du for eksempel spare på å sykle til jobb noen dager i uka fremfor å 
kjøre? Hvis du som reiser bruker aktiv transport, som gåing og sykling, er du dessuten mer produktiv på jobb, du får færre 
sykedager og bruker mindre tid på legekontoret. Barn som går eller sykler, gjør det også bedre på skolen. 
 
Positiv vekst i nærmiljøet 
Miljøvennlige reiser er også bra for ditt nærmiljø, og det du sparer, kan bli brukt til å skape positiv vekst i lokalsamfunnet. 
Der det er attraktivt å sykle og gå, øker handelen i lokale butikker. I gatene i København handler syklister for mer enn bilene, 
og til sammen kjøper reisende med miljøvennlig transport varer for dobbelt så mye. 
 
Fordelene med miljøvennlige reiser er mange. Kan du bytte ut noen bilreiser med sykkel eller tog? Eller kan du av og til gå i 
stedet for å kjøre? Valget er ditt. 
 
Program  

16.sept:  Dekorasjon busskur barnehager. Skolebarn går/ sykler til skolen. Lillehammer sportsuke 

19.sept:  Omvendte bompenger v/ Ordfører. Premiering beste dekorasjon busskur 

22. sept: Hele dagen:  

• Vi oppfordrer alle innbyggerne til å velge kollektivt, gange eller sykkel fremfor bil denne dagen.  
• Bybussen koster kun 10 kroner hele dagen 
• Vi deler ut kampanjemateriell.  Sykkelsetetrekk, reflekser, flyers og ballonger   

 


