
LØFT FREM ARBEIDET SOM GJØRES, SKAP ENGASJEMENT 
OG TEST UT MIDLERTIDIGE TILTAK! 

å DELTA I MOBILITETSUKA KAN GJØRES Så STORSTILT ELLER ENKELT SOM HVER KOMMUNE ØNSKER.

miljøvennlig, smart og felles transport

HVORFOR DELTA
?

eUropeisKMOBILITETSUKe



EUROPAS STØRSTE KAMPANJE FOR MILJØVENNLIG 
TRANSPORT. 

rekordmange kommuner deltok i fjor. 2400 europeiske og 34 norske kommuner deltok med 
en rekke arrangement i gater og byrom. målet er å motivere folk til å la bilen stå og heller velge 
miljøvennlige reisemåter.

Å delta i mobilitetsuka kan gjøres så storstilt eller enkelt som hver kommune ønsker. tiltakene 
som gjennomføres kan gå over én dag eller hele uka, de kan være mange eller få. Det 
viktigste er å øke bevisstgjøringen rundt folks reisevalg.

Hvorfor delta? Bevisstgjøring om valg av transportform er svært viktig for å nå målene om 
mer miljøvennlig transport. Kombinasjonen av gode fysiske tiltak og en bevisstgjøring rundt 
folks reisevalg kan føre til at den samlede effekten blir stor. selv om man ikke alltid kan se 
effekten direkte, er mobilitetspåvirkning et virkemiddel for å komme nærmere målet. 

Kampanjen tar tak i temaer og problemstillinger knyttet til transport og miljø som er viktig 
for alle kommuner (helse, trivsel, lokal forurensing, støy, klimagassutslipp m.m.). Det er en 
anledning til å løfte frem aktuelle og realistiske løsninger på trafikk- og miljøproblemer og 
oppmuntre til flere miljøvennlige reiser.

Kommunene kan bruke mobilitetsuka til å løfte frem det arbeidet de allerede gjør for å 
tilrettelegge for miljøvennlig transport, f.eks bedre kollektivtilbud og flere sykkelveger. Dette 
kan synliggjøres og bidra til større engasjement, både i kommunen og i lokalbefolkningen. Det 
er også en god arena for midlertidige tiltak, og kommunen kan bruke mobilitetsuka til å teste ut 
ulike planer og fysiske tiltak. 

syklister i oslo fikk muligheten til å å hjelpe kommunen med å få flere til å sykle. ved å verve en venn 
kunne de vinne lunsj for to på en sykkelcafé. foto: oslo kommune 2015.



EKSEMPLER FRA MOBILITETSUKA 2016

til sammen registrerte kommunene hele 122 permanente tiltak som skulle gjennomføres i 
fjor, blant annet nye sykkelstativ og bedre gangarealer. en rekke midlertidlige tiltak ble også 
gjennomført. Åpning av ny bussterminal, konserter og sykkelverksted var blant aktivitetene. 
mange steder har ordførerne stått i spissen og kastet glans over kommunens aktiviteter.  
       

gimstad kommune arrangerte sykkelverksted for alle 
innbyggerne. Her kunne innbyggerne prøve el-sykkel, teste 
ferdighetene i sykkeløypa og få tips til din neste sykkeltur 
i grimstad. Hvis de signerte en avtale om å bruke lykt på 
sykkelen, fikk de lykten gratis.

fredrikstad kommune gjorde det mer spennende å ta 
bussen da de gjorde om et busskur til et lite bibliotek. politisk 
ledelse ble også involvert i mobiltetsuka, og ble utfordret til 
å drøfte «Hvorfor reise smart – og på hvilken måte det kan 
lønne seg?», på nrKs morgensending på radio.

eid arrangerte verdens bilfri dag, 22. september ved å 
lage en "gågate". Den stengte gaten ble aktivitetsarena og 
nordfjordeid skole flyttet alle sine aktiviteter og leker ut i 
gaten.

gratis sykkelsjekk i grimstad.foto: 
grimstad kommune, 2016 (over).
Busskur i fredrikstad ble til et lite 
bibliotek. foto: fredrikstad kommune, 
2016 (under).



stavanger arrangerte den internasjonale PARK(ing) day mange steder i byen. De midlertidige 
parkene ble lagt inn i et kart slik at innbyggerne enkelt kunne finne frem til de. De som tok bilde 
av sin opplevelse i disse parkene, kunne vinne en el-sykkel eller et gavekosrt på 5000 kr. De 
gjorde det også mer spennende å gå, med fortausgelder og sitater på fortauent.

Det ble arrangert "miljøsøndag" med ulike aktører som hadde aktiviteter knyttet til grønn 
mobilitet, folkehelse og miljø. en ny sykkelprioritert gate ble åpnet på bilfri dag. skoleelever 
klippet snoret og syklet sammen gjennom gata.

foto: stavanger kommune, 2016.



Ålesund testet ut en ny gateterminal for buss, for alle bybussene. sammen med en viderående 
skole ble det bygget plattform, leskur og hvileplasser. terminalen ble åpnet med konsert 
og taler. i forkant av byggingen åpnet kommunen et midlertidig "byutviklingkontor" i gaten, 
hvor innbyggerne fikk informasjon mobilitetsuka og kunne diskutere hvordan de ønsker at 
byrommene skal se ut og brukes til. 

foto: Ålesund kommune, 2016.



i trondheim fikk de som tok føttene fatt over gamle Bybro en hyggelig overraskelse fra 
miljøpakken. Der ble det delt ut luksus matpakker fra restauranten Credo – som takk til 
trondhjemmerne som går til jobb og skole. flere enn noen gang går over gamle Bybro i 
trondheim, viser tellinger fra vegvesenet. i fem år har de gjennomført tellinger av gang- og 
sykkeltrafikken inn og ut av trondheim sentrum i rushtiden. på bybroa har fotgjengerne økt 
med 25 prosent siden 2010, mens sykling har økt med 50 prosent. 

foto: miljøpakken.

FLERE ARRANGEMENTER OG TILTAK



oslo kommune arrangerte gateteater rundt om i byen 
på bilfri dag, basert på barneboka «Hvis det ikke fantes 
biler». parK(ing) day ble markert i Dronningens gate, der 
parkeringsplasser ble gjort om til små hager. Kommunen var 
også ute og informerte 5000 parkerte biler om hvorfor de bør 
la bilen stå, i tillegg til å takke 4000 syklister for at de sykler, 
og gi dem gratis setetrekk til sykkelen.

Bergen kommune stengte av Kong oscars gate / 
vågsbunnen på lørdagen og inviterte familier til å komme og 
oppleve hvordan det kan være når bilene er borte. Her var 
det gratis aktiviteter for store og små, blant annet hoppeslott, 
spinning og test av el-sykler og enhjulssykler.

stavanger kommune arrangerte gratis transport til og fra 
byen med buss og tog og oppfordret folk til å ta sykkelen, 
beina eller kollektivtransporten fatt! på bilfri dag ble vågen 
og Kongsgårdbakken stengt for biler fra kl. 08.00 til 17.00, 
og det ble testing av rulleski, kickbike, el-sykler og andre 
hjulinger.

tilfeldige forbipasserende kunne lese 
avisen eller drikke kaffe i hengekøyer og 
sakkosekker. Det ble delt ut gratis frukt 
og det var mange som fikk prvøve seg 
på bordtennis.foto: rolf øhman (over)/ 
Kristin forsnes (under)



Barna får tegne en stor "Do the right mix" logo i gjøvik.

mange deltakere på sykkeldagen i flora. Det er ekstra hyggelig for kollektivreisende under mobilitetsuka 
i fredrikstad.

Konserter, workshops og turneringer på «street festival» i Bø.

stor fotoutstilling med situasjonsbilder fra pendlerreiser i fredrikstad.

sykkeldag for alle i flora. 

Utendørs overnatting på parkeringsområdet i alta sentrum.

Byvandring med fokus på snarveier i grimstad.



venterommet ble hjemmekoselig på 
jernbanestasjonen i moss.

"forbausende byfest" i sarpsborg.

Utendørs multisport-konkurranse for 
ungdommer med sykkel eller til fots i 
Ulstein.

parkeringsplasser ble «pimpet opp» i 
lillehammer.

gratis sykkelbjeller til skoleelever i 
tynset.

gladtralla er på plass i fredrikstad.



pendlerbåt mellom Hamar og gjøvik 
- gratis buss og utlån av sykkel i hver 
ende. 

Utendørs multisport-konkurranse for 
ungdommer med sykkel eller til fots i 
Ulstein.

Bilfri dag med gratis bybuss i førde.

Åpning av nye sykkelstativ i arendal.

omvendt bomring for syklister og 
fotgjengere i skedsmo.

pendlere fikk rask vei til jobb med båt mellom gjøvik 
og Hamar.

skilting for gående i trondheim.

"omvendte bompenger" ble delt ut for å markere 
gevinsten man får av å sykle og gå.

nye og stilige sykkelstativ i arendal.



åRETS TEMA

Årets tema for eUropeisKMOBILITETSUKe handler om å synliggjøre hvordan du kan reise 
mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt, under slagordet "miljøvennlig, 
smart og felles transport".

felles transport

Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt eller samkjøre, blir det 
mindre trafikk på veiene, færre ulykker og mindre kø. mindre trafikk gir også bedre luftkvalitet. 
Hvis du i tillegg velger et aktivt reisemiddel, som for eksempel å gå eller å sykle, får du også 
bedre livskvalitet og flere leveår.

stadig flere får tilgang på reiseplanleggere på nett eller mobil, og ved å synligjøre alle 
alternativene, kan du velge reisemiddel etter ditt transportbehov, og enkelt velge å reise 
miljøvennlig når du har mulighet. Behovet for å eie egen personbil kan dermed reduseres. 

HVORDAN DELTA?

alle KommUner er velkommen til å delta i den europeiske mobilitetsuka. Det er kommunene 
som "eier" mobilitetsuka i sin kommune, planlegger og gjennomfører arrangementene. nasjonal 
koordinator i statens vegvesen bistår med informasjon om kampanjen, veiledere, gratis bannere, 
ballonger og brosjyrer. i tillegg får alle deltakere gratis kampanjemateriell som de kan dele ut til 
lokalbefolkningen, f.eks sykkelsetetrekk og reflekser. 

Deltakelsen må kun registreres på www.mobilityweek.eu. Her lager kommunen en profil og 
krysser av for arrangementer og tiltak de skal gjennomføre. 

BeDrifter kan også registrere sin aktiviteter på nettsiden.

Mer informasjon om EUROPEISKMOBILITETSUKE

og påmelding på www.mobilitetsuken.no

Kontakt: mobilitetsuka@vegvesen.no


