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INTRODUKSJON TIL VEILEDEREN: 
ET GRUNNLEGGENDE VERKTØY TIL 
LOKALE ARRANGØRER AV 
EUROPEISKMOBILITETSUKE 
Veilederen skal gi generell informasjon til kommuner som ønsker å delta når 

EUROPEISKMOBILITETSUKE arrangeres 16. til 22. september 2017. Den opplyser om 

kravene som stilles for å registrere seg på nettet til EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

Veilederen er basert på erfaringene fra europeiske byer og tettsteder som har organisert 

EUROPEISKMOBILITETSUKE tidligere. 

 
Den gir verdifulle ideer for å organisere relevante aktiviteter og innføre permanente tiltak. Det er et 

eget avsnitt om hvordan dere kan søke på EUROPEANMOBILITYWEEK Award. 

 
Kommunen bør merke seg disse rådene nå den skal organisere 

EUROPEISKMOBILITETSUKE, men står fritt til å tilpasse forslagene etter behov. 

Informasjonen er ikke uttømmende, og det vil komme nye forslag til denne håndboken. 

 
Annen nyttig informasjon kan finnes i veiledningen for god fremgangsmåte, som gir eksempler 

på inspirerende kampanjeaktiviteter, samt i temaveiledningen, som har fokus på årets tema. 

Disse gis ut hvert år, og ligger på nettstedet. 

 

 

EUROPEISKMOBILITETSUKE OG BIDRAG 
TIL MILJØVENNLIG BYTRANSPORT 

EU-kommisjonen har satt seg to ambisiøse mål for bytransport: fase ut vanlige bensindrevne 

biler i byer innen 2050 og bevege seg mot nullutslipp for bylogistikk i store bykjerner innen 

2030. EU-kommissær med ansvar for transport, Violeta Bulc, har fokus på fire viktige områder: 

innovasjon, digitalisering, dekarbonisering og mennesker. 

 

Bakgrunn 

 
I 2000 ble Bilfri dag arrangert som et europeisk initiativ. Den skal gi byer og tettsteder mulighet 

til å vise at de er opptatt av miljøproblemer. Denne dagen, altså 22. september, viser 

kommunen frem sentrum i et litt annet lys ved å begrense motorisert ferdsel, oppfordre til bruk 

av miljøvennlige transportmidler og fremme bevissthet om den miljømessige betydningen av 

folks valg av reisemiddel. 

 
Etter suksessen med Bilfri dag er EUROPEISKMOBILITETSUKE blitt arrangert fra 16. til 22. 

september hvert år siden 2002. Over 400 kommuner fra 23 land deltok det første året. 
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Bevisstheten om initiativet har økt gradvis fra år til år. Folk er veldig positive, og over 80 

prosent av de spurte støtter dette tiltaket. De fleste mener også at kampanjen kan sette et 

viktig fokus på overdreven bilkjøring i byene. 

 

Hva går det ut på? 

 
Den europeiske kampanjen for å fremme miljøvennlig bytransport, 

EUROPEISKMOBILITETSUKE, er en perfekt anledning til å beskrive hvilke utfordringer 

kommuner står overfor når de vil skape en atferdsendring og fremme en mer miljøvennlig 

transportstrategi. 

 
Kommuner oppfordres til å arrangere bevissthetsfremmende aktiviteter rundt gitte temaer, i 

tillegg til å iverksette permanente tiltak som vil gi en mer miljøvennlig bytransport. 

 
EUROPEISKMOBILITETSUKE er dessuten en fin anledning hvor lokale interessenter kan 

samles for å diskutere de ulike aspektene ved transport og luftkvalitet, finne innovative 

løsninger for å redusere bilkjøring og utslipp, samt teste ny teknologi eller planlegge tiltak. 

 
EUROPEISKMOBILITETSUKE gir folk en mulighet til å tenke over hva gatene våre egentlig 

bør brukes til, og til å drøfte konkrete løsninger for å håndtere utfordringer som luft- og 

støyforurensning, bilkøer, trafikkulykker og helseproblemer. 

 
EUROPEISKMOBILITETSUKE gir anledning til å dra i gang en rekke ulike aktiviteter, og 

utgjør en plattform for kommunen, organisasjoner og foreninger til å: 

• Fremme deres tiltak for miljøvennlig transport. 

• Rette fokus på hvordan transport kan skade miljøet og livskvaliteten. 

• Inngå samarbeidsavtaler med lokale interessenter. 

• Delta i en europeisk kampanje som har felles mål og identitet med andre byer og 

tettseteder. 

• Vekke lokalt engasjement for politikk som fremmer miljøvennlig bytransport. 

• Lansere nye politiske og permanente tiltak. 

 

Samarbeid for miljøvennlig transport 

 
Det å oppnå smart og miljøvennlig transport er en omstendelig prosess som ikke bare krever 

politisk støtte, men også engasjerte samarbeidspartnere. Kommunen oppfordres til å slutte 

seg til slike samarbeid og i størst mulig grad involvere lokale aktører. Hver kommune bør finne 

lokale samarbeidspartnere som er aktuelle for de ulike arrangementene, og koordinere 

forberedelsen av EUROPEISKMOBILITETSUKE i tett samarbeid med dem. 

 
Kommunen bør derfor inngå avtaler med (offentlige) transportselskaper, foreninger innen 

miljø, helse og idrett, lokale selskaper (deriblant eksterne kontakter, dvs. kunder, 

leverandører, samarbeidspartnere), (lokale) medier og så videre. 

 
Selskaper er ofte interessert i å delta for å vise at de tar ansvar for å bekjempe klimaendring 

og at de bryr seg om lokalsamfunnet og de ansattes helse. Kommunen bør bruke disse 

argumentene til å få med flere samarbeidspartnere. 
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Selskaper, organisasjoner og andre potensielle samarbeidspartnere som ikke kan delta i 

EUROPEISKMOBILITETSUKE (16. til 22. september), men som har planer om å arrangere 

tilsvarende aktiviteter i løpet av året, kan melde seg på individuelt. Takket være funksjonen 

MOBILITYACTIONS kan disse organisasjonene når som helst i løpet av året gå til 

www.mobilityweek.eu og registrere sitt tiltak for å fremme smart og miljøvennlig bytransport. 

 

 

HVORDAN DELTA? 

Alle kommuner, også utenfor Europa, inviteres til å delta i EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

Registreringen gjøres på nettet, og blir godkjent så lenge kommunen organiserer 

arrangementer eller aktiviteter som er knyttet til miljøvennlig bytransport. 

 
Det foreligger tre kriterier for å delta: 

• Arrangere en uke med aktiviteter basert på årets tema. 

• Innføre minst ett permanent tiltak som bidrar til at de reisende skifter fra personbil til et 

mer miljøvennlig transportmiddel. 

Der det er mulig bør minst ett av disse tiltakene være en varig endring av veiareal til fordel 

for gåing, sykling eller kollektivtransport, det vil si bredere fortau, nytt sykkel- eller bussfelt, 

et system som reduserer trafikken og lavere fartsgrense. Permanente tiltak som er blitt 

innført tidligere på året, er også kvalifisert forutsatt at de markedsføres under 

EUROPEISKMOBILITETSUKE (16. til 22. september). 

• Arrangere bilfri dag, helst den 22. september, ved å avgrense et eller flere områder som er 

forbeholdt for fotgjengere, syklister og kollektivtransport. Helst én hel dag (f. eks. 1 time før 

til 1 time etter arbeidstid). 

 
Kommuner som oppfyller disse tre kriteriene, blir gulldeltakere og kan søke på EMW Award 

(se avsnittet om EMW Award). 

 

Hvordan registrere seg? 

 
Først må dere registrere kommunen eller logge på fjorårets konto, og deretter fyller dere ut 

påmeldingsskjemaet på www.mobilityweek.eu 

 
Følgende opplysninger må oppgis når dere fyller ut påmeldingsskjemaet for kommunen: 

• Navn, stilling og kontaktopplysninger til personen med ansvaret for EUROPEISK 

MOBILITETSUKE i kommunen, og som skal håndtere henvendelser fra mediene. 

• Tiltak/arrangementer (knyttet til årets tema) som organiseres for 

EUROPEISKMOBILITETSUKE og det tilhørende programmet. 

• Permanente tiltak som skal innføres i år. 

• Informasjon om hvilke områder der adkomst for personbiler er strengt begrenset. 
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Når registreringen er utført, vil den nasjonale eller europeiske koordinatoren vurdere det 

innsendte bidraget. Etter godkjenning sendes det automatisk en bekreftelse på e-post. Først 

nå vil kommunens aktiviteter publiseres på nettet under delen Deltakere. Informasjon om 

pålogging gis sammen med bekreftelsen via e-post, og dermed kan kommunen oppdatere 

informasjonen som gis (f.eks. endringer i programmet). 

 
Charteren skal bare undertegnes hvis man søker på EMW Award. 

 

 

EUROPEANMOBILITYWEEK AWARD 

EUROPEANMOBILITYWEEK Award gis til den kommunen som anses å ha gjort mest for å 

iverksette aktiviteter i tråd med EUROPEISKMOBILITETSUKE. Premien skal fremme 

vellykkede kampanjer samt bevissthet om behovet for lokale tiltak når det gjelder miljøvennlig 

bytransport. Finalebidragene blir hyllet på en prestisjefylt prisutdeling i Brussel, og blir 

markedsført i ulike publikasjoner. Vinneren av EMW Award får en video for å markedsføre sin 

kommune som europeisk mester innen miljøvennlig bytransport. 

 

Deltakelseskriterier 

 
Kommunen kan delta i EMW Award hvis den: 

1. Har registrert seg på www.mobilityweek.eu 

2. Har sendt inn en undertegnet charter. 

3. Er gulldeltaker, dvs. oppfyller alle de tre kriteriene. 

4. Ligger i EU-28, EU-søkerlandene, potensielle EU-søkerlandene som er en del av 

stabiliserings- og assosieringsprosessen (SAP), i EØS-land eller i land i det europeiske 

frihandelsområdet (EFTA). Disse landene er: Albania, Belgia, Bosnia-Hercegovina, 

Bulgaria, Danmark, Estonia, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kosovo*, 

Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, 

Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. 

 

Evalueringskriterier 

 
En uavhengig jury bestående av eksperter innen bytransport vil evaluere: 

1. Kvaliteten på aktivitetene med årets tema. 

2. Handlingsplanen for arrangementer og felles inkludering. 

3. Kommunikasjonsstrategien. 

4. Betydningen av permanent(e) tiltak. 

5. Omfanget av samarbeidet med lokale interessenter. 

 
 
 

 
* Denne betegnelsen er uten prejudise for posisjoner om status, og er i tråd med FNs 

sikkerhetsråds resolusjon 1244 og Den internasjonale domstolen (ICJ) om Kosovos 

uavhengighetserklæring. 
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Søknadsprosedyre 

 
Kommuner som vil søke på EMW Award må: 

1. Fylle ut søknadsskjemaet på engelsk (maks. 20 sider) med informasjon om kommunen, 

arrangementer og aktiviteter, innførte permanente tiltak, samt bidrag fra lokale 

samarbeidspartnere. 

2. Sende inn søknadsskjemaet via e-post, en digital kopi av undertegnet charter og et kart 

over området som ble avstengt for motorisert ferdsel på den bilfrie dagen. 

3. Levere supplerende informasjon: kommunikasjonsverktøy, presseklipp, videoer og bilder 

(helst i høy oppløsning). 

 
Søknadsskjemaet ligger på nettet. 

 

Prisutdeling og premie 

 
Prisutdelingen for EMW Award foregår i Brussel, der EU-kommissæren for transport er til 

stede. Kommunen som vinner blir belønnet med en video på ca. tre minutter for å markedsføre 

sin kommune som europeisk mester innen miljøvennlig bytransport. 

 

 

7 DAGER MED AKTIVITETER 

FOR MILJØVENNLIG TRANSPORT 
Kommuner kan organisere aktiviteter rundt spesielle emner innen miljøvennlig bytransport. 

 
De tre viktigste fremkomstmidlene for miljøvennlig transport – kollektivtransport, sykling og 

gåing – og kombinasjonen av dem vil naturlig nok utgjøre grunnlaget for de fleste 

aktivitetene. 

 
For å utvikle et interessant sjudagers program kan byer arrangere flere bilfrie dager, eller de 

kan ha fokus på andre tematiske arrangementer som er mer relevante for kommunen. 

 

Lanseringen av EUROPEISKMOBILITETSUKE 

 
Offentlige arrangementer og i mediene den 16. september, som er første dagen i 

EUROPEISKMOBILITETSUKE, er en perfekt start på kampanjen ved å: 

• Introdusere spesialtilbud, slik som billetter med spesialpriser på kollektivtransport hele 

uken. 

• Tilby flere tjenester (flere avganger, pendlertilbud, kart, informasjon om reiser osv.). 

• Fremme kombinasjonen av ulike fremkomstmidler. 

• Belønne dem som lar bilen stå, og intervjue dem slik at de kan si hvilke alternative 

transportmidler de har valgt og hvordan det fungerte. 

• Iverksette de permanente transporttiltakene som kommunen har planlagt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtransport 
 

Bruk av kollektivtransport til å dekke transportbehov er et viktig og sentralt tema i 

EUROPEISKMOBILITETSUKE. Kollektivtransport bør være ensbetydende med frihet. 

 
Alle aktører innen kollektivtransport kan bruke EUROPEISKMOBILITETSUKE som en 

anledning til å fremme løsninger for kombitransport, forutsatt at de kan utgjøre et reelt 

alternativ til personbiler. 

 
Nedenfor er det forslag til hvordan man kan organisere vellykkede arrangementer knyttet til 

kollektivtransport. Målet er å få oppmerksom fra medier som TV, radio og aviser. 

 

Smart pendling 

 
Gode forslag: 

• Forhandle med operatører med holdeplasser nær store arbeidsplasser. 

• Gi økonomisk støtte, dvs. godtgjørelse. 

• Gi skyss hjem i tilfelle nødssituasjoner. 

• Innføre spesialtilbud. 

• Gi informasjon om kollektivtransport. 

• Gi personlige reiseråd. 

• Tilby drikke etter arbeidstid på holdeplasser i nærheten eller på bussen. 

• Informere om planlagte tiltak på strekninger med stor trafikk. 

• Gi en utfordring for dem som pendler. 

• Oppfordre til å kombinere transportmidler. 

• Arrangere en debatt mellom operatører av kollektivtransport og pendlere for å diskutere 

hvordan bruken av kollektivtransport kan økes, og hvilke positive virkninger dette vil ha for 

de ulike partene. 

 

Kombinere transportmidler 

 
• Gåing eller sykling kombinert med kollektivtransport kan gjøre sistnevnte mer attraktiv: 

 
 Gjennomsnittlig 

hastighet 
Tilbakelagt 

avstand på 

10 minutter 

Aktuelt område 

Gåing 5 km/t 0,8 km 2 km2
 

Sykling 20 km/t 3,3 km 32 km2
 

 

• Det er mulig å fremme sykling og kollektivtransport ved å tillate sykler på kjøretøy utenom 

rush-trafikken og bygge nye sykkelstativer ved holdeplasser for kollektivtransport. 

• Passasjerer kan få informasjon om ordninger for samkjøring og bildeling. Nye ordninger er 

alltid velkomne. 

• Informasjon om taxideling kan henges opp ved steder for transportbytte. 

• Informasjonssystemene kan gjelde alle transportmidlene, dvs. at togpersonalet informerer 

om busser, og omvendt. 
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Tilgjengelig transport er en menneskerett, og den sikrer sosial inkludering. Antallet ikke-

funksjonshemmede passasjerer øker dessuten med mer tilgjengelig kollektivtransport. Det er 

nødvendig å: 

• Tilpasse busstopp og justere høyden på fortauet etter bussdøren. 

• Lage busstopp nær lokalene til store selskaper. 

• Skape bevissthet om funksjonshemming. 

• Ha timetabeller og annen informasjon i tilgjengelige formater (stor skrift, blindeskrift, lydformat 

osv.). 

• Tilpasse infrastrukturen for å sikre tilgjengelighet (lavgulvsbusser, heiser, ramper osv.). 

• Gi informasjon om tilgangsnivået via nettsteder, mobilapper, brosjyrer osv. 

• Samarbeide med organisasjoner for mennesker med funksjonshemminger. 

 

Trafikksikkerhet 

 
Ifølge L’Union Internationale des Transports Publics (UITP) tar trafikkulykker livet av over 27 

000 mennesker i Europa hvert år. Det er en direkte forbindelse mellom antallet omkomne og 

antallet bilturer. Ulykker utgjør hovedårsaken til dødsfall hos unge mennesker i EU. 

 
Tallene over kan oppgis sammen med lokale tall. 

 
Andre tiltak kan være å utnevne ansvarlige for sikkerhet eller informasjon, samt å skape 

trygge og hyggelige gangveier i kommunen. 

 

Informasjon til passasjerer 

 
• Ta i bruk nye timetabeller, nettsteder eller apper. 

• Tilby informasjonstjenester for kombitransport. 

• Finn ut hva kundene synes. 

 

Kommunikasjon med kunder og personale 

 
Personalet må være godt informert for at hele EUROPEISKMOBILITETSUKE skal lykkes. 

Aktiviteter kan være å: 

• Tilby besøk på kontoret for kollektivtransport med informasjon om avganger, hastighet, 

strekninger … 

• Lage en utstilling med banebrytende utstyr eller prototyper for kollektivtransport på faste 

strekninger. 

• Forklare at avbrudd skyldes bygging av nye linjer, eller besøke produksjonsanlegget for tunnelbane/trikk. 
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Sykling 
 

Sykling er forbundet med alt som gjør byen verdt å leve i. Sykler er plass- og 

energibesparende, og de fører til verken støy- eller luftforurensning. De bidrar til miljøvennlig 

transport og trivsel, og er et effektivt og sunt fremkomstmiddel. 

 
Alle forslag til aktiviteter som føres opp her, skal rette fokus mot fordelene ved sykling. 

 

Sykling og smart pendling 

 
For å gjøre noe med sykkelinfrastrukturen på arbeidsplassen samt trafikksikre og 

motiverende tiltak som fremmer sykling til jobben, er det viktig å: 

• Sette opp en informasjonstavle for sykling der det er stor gjennomgangstrafikk av 

personalet og andre. 

• Arrangere en fadderordning. Den «nye syklisten» sykler til arbeidsplassen sammen med 

sin «fadder», og kan deretter bli intervjuet om opplevelsen. 

• Arrangere en «Sykle til jobben»-dag med ulike motiverende tiltak for å få pendlere til å sykle. 

• Arrangere en «Utfordring til pendlere» for å vise at sykling ikke bare er den rimeligste og 

sunneste måten, men ofte også den raskeste. 

• Tilby frokost til personer som sykler til jobben. 

• Arrangere oppvisning med sykkelbekledning eller utvikle sykkelsett (regnjakke med selskapets logo, 
osv.). 

• Gi sykkelvennlige selskaper en utmerkelse eller premie. 

• Dele ut informasjon om trygge sykkelveier til jobben i samarbeid med det lokale politiet 

eller avdelingen for trafikkplanlegging. 

 

Sykkelinfrastruktur 

 
• Sette opp en informasjonstavle for sykling til ansatte, huseiere, besøkende osv. 

• Inngå avtaler med selskaper som kan tilby syklister tilgang til garderobe og dusj. 

• Lage en trygg og lukket sykkelparkering. 

• Kjøpe inn sykler til en sykkelordning for kommunen eller selskapet. 

• Tilby en offentlig reparasjonstjeneste for sykler. 

• Flytte sykkelparkeringen til inngangen foran offentlige administrasjonbygg, kontorer, 

kjøpesentre osv. 

 

«Bli en hverdagssyklist!» 

 
• I samarbeid med lokale sykkelforeninger kan dere arrangere informasjonsmøter om 

overgangen fra bruk av personbil til sykkel, og særlig for dem som bor inntil 5 km fra 

arbeidsplassen. 

• Arrangere en utstilling med prototyper eller sykler fra gamle dager. 

• Be lokale sykkelforeninger, sykkelutleieleverandører, butikker og selskaper med fokus på 

sportsartikler om å tilby reparasjons- og vedlikeholdssteder for sykler. 

• Be lokale sykkelforeninger eller politiet om å registrere sykler for å forhindre tyveri. 

• Invitere folk til et «Sykkelritt for hverdagssyklister», og be deltakerne om å feste en lapp på 

ryggen der det står hvor langt de sykler hver dag. Alle lappene skal vises på en utstilling når 

sykkelrittet er over. 

• Få på plass en ordning som fremmer sykling, i samarbeid med lokale butikkeiere. 
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Gåing 
 

Nedenfor er det en rekke forslag som retter fokus mot gåing som et viktig fremkomstmiddel. 

De foreslåtte aktivitetene kan organiseres raskt, og krever ingen fysisk ordning. De skal 

imidlertid påvirke folks holdninger og tiltrekke seg medienes oppmerksomhet. 

 

Gåing og smart pendling 

 
• Oppfordre selskaper til å belønne ansatte som går til jobben, med for eksempel frokost. 

• Invitere selskapets ledelse til å belønne ansatte som går til jobben, med premier. 

• Informere selskaper om hvordan de kan endre utformingen på bilparkeringene slik at fotgjengere 
kan passere først. 

• La selskapets administrerende direktør gå seg en tur i gatene rundt selskapets 

bygning(er) for å vurdere fremkommeligheten for fotgjengere. 

• Del ut informasjon om trygge gangveier. 

 

Gatetun 

 
• Arrangere slik at byrådsledere kan utforske byen til fots for å vurdere problemer som 

fysiske hindringer, sprukne fortau, ulovlig parkering, søppeldumping osv. 

• Organisere en «Parking Day» (www.parkingday.org), og invitere innbyggerne til å bruke 

parkeringsplassene på en kreativ måte. 

• Plante trær i gater som trenger et estetisk løft. 

• Åpne en ny 30 km/t-sone. 

• Få butikkeierne med på kampanjen via den lokale handelsstanden. 

 

Lokale myndigheter 

 
• Barn følges av ordfører på deres daglige gåtur til skolen. 

• Ordfører møter foreldre og barna deres i gater med 30 km/t-soner for å diskutere de lokale 

gåforholdene med dem. 

• Med barna til stede skal ordfører tilegne en ny gangbro, gangvei eller annen forbedring til 

fotgjengerne. 

• Ordfører og eventuelt andre fra regjeringen skal gå til og fra jobben eller buss-

/togforbindelsen osv. 

 
Alle disse aktivitetene kan selvsagt også utføres av andre lokale politikere eller andre aktuelle 
personer. 
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Transportstyring 
 

Transportstyring blir et avgjørende element for smart og miljøvennlig byutvikling. Den har en 

behovsstyrt tilnærming for å endre transportmåten til fordel for miljøvennlige transportmetoder. 

 
Med denne tilnærmingen er nye samarbeidspartnere et av de viktigste aspektene. I løpet av 

EUROPEISKMOBILITETSUKE kan kommunen inngå samarbeid med skoler og selskaper for 

å innføre transportordninger for skoler og pendlere. 

 
Det viktig med fleksible transporttilbud: busser med fleksible strekninger, tilgjengelig 

transport, tilpassede transportløsninger, taxideling, bildeling, innfartsparkering samt levering 

av gods og varer i byer. 

 
Verktøyene for å fremme atferdsendring er vanligvis basert på informasjon, kommunikasjon, 

organisering og koordinering, og det krever markedsføring. 

 

Reiseplaner for selskaper 

 
• Oppfordre til miljøvennlig pendling i lokalavisen eller selskapets nyhetsbrev. 

• Gi utmerkelser til miljøvennlige selskaper. 

• Belønne ansatte som er aktive innen transportstyring og som er gode rollemodeller. 

• Del ut kart og oversikt over tilgjengelighet for bestemte områder. 

• Gi personlige reiseråd fra dør til dør. 

• Ha et bedriftsmøte om transportproblemer. 

• Gjennomføre en spørreundersøkelse om atferdsendring for transport. 

• Lage en arbeidsgruppe blant de ansatte for transportproblemer. 

• Utnevne en transportkoordinator eller transportansvarlig. 

 

Generelle aktiviteter 

 
• Organisere en sykkeldag, og belønn de ansatte med fleksibel arbeidstid, frokost, t-skjorte, 

live band, dusj, massasje, registrering mot tyveri, osv. 

• Inngå et samarbeid med IT-leverandører og IT-selskaper for å organisere en (nasjonal) 

dag med hjemmekontor. 

• Få en lokal kjendis til å si: «Jeg sykler/går til jobben» eller «Jeg tar kollektivtransport til jobben». 

• Premie til det selskapet som gjør mest for å innføre miljøvennlig transport. 

• Organisere en dag med miljøvennlig transport for selskaper: De ansatte går, sykler, tar 

kollektivtransport eller samkjører. 

• Belønne faste pendlere som har månedskort. 

• Dele ut stressballer til bilister som står i bilkø. 

• Lage en utmerkelse til sykkelvennlige selskaper. 

• Presentere/iverksette ordninger for samkjøring hos selskaper. 

• Reiseplaner for selskaper: test ut nye tiltak under EUROPEISKMOBILITETSUKE. 
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Planer for miljøvennlig transport (Mobilitetsplaner) 

 
EUROPEISKMOBILITETSUKE er en flott anledning til å skape interesse for mobilitetsplaner 

(SUMP- sustainalble urban mobility plan). Det er derfor viktig å forberede denne dagen for å: 

• Lage en utstilling med ulike scenarier for transportutvikling og med et valgt scenario. 

• Arrangere en konferanse om planen for bytransport. 

• Invitere til møter for nabolaget om lokaltransport. 

• Presentere/innføre noen av tiltakene i planen (nye bussruter, nye innfartsparkeringer, 

sykkelveier, miljøvennlige pendlerordninger, transportsentre osv.), og dele ut spesifikk 

informasjon om disse nye tilbudene. 

 

Miljøvennlig bilkjøring 
 

Hensikten med EUROPEISKMOBILITETSUKE er ikke bare å fremme bruken av miljøvennlige 

transportmidler, men også å oppfordre til miljøvennlig bilkjøring slik at de som må bruke bilen, 

i det minste til visse formål, også kan bidra til et mer lokalmiljø. 

 
Som vist nedenfor finnes det en rekke aktiviteter som kan gjennomføres. Disse spenner fra 

forsiktig og trygg bilkjøring for minst mulig å begrense fremkommeligheten til dem som ikke 

kjører bil, til å redusere utslipp fra biltrafikken (som har en direkte påvirkning på klimaet og 

luftkvaliteten), og til å øke antallet passasjerer per bil. 

 
Og igjen er det ikke bare kommunens oppgave å arrangere disse aktivitetene. De kan like 

gjerne organiseres av ulike lokale samarbeidspartnere. 

 

Spar drivstoff 

 
• Be bilforhandlere eller bilprodusenter om å sette opp en demonstrasjonsstand med 

drivstoffgjerrige biler. 

• Be kjøreskoler om å tilby energibesparende kjøretimer (miljøvennlig kjøring). 

• Oppfordre til miljøvennlig kjøring blant yrkessjåfører som bussjåfører, taxisjåfører, sjåfører 

for selskaper og institusjoner, osv. 

• Starte en kampanje med lokale bensinstasjoner for å oppfordre til regelmessig sjekk av 

dekktrykk (under 0,4 bar øker forbruket av drivstoff med 10 %). 

 

«La bilen stå» 

 
• Arrangere konkurranser der bilførere leverer inn sertifikatet for en bestemt periode og får 

utdelt billetter til kollektivtransport. 

• Stille ut lastesykler og/eller demonstrer hvordan levering med lastesykkel foregår. 

• Invitere «hverdagssyklistene» til å fortelle om daglige rutiner og erfaringer med å frakte 

barn og varer, sykle turer på fritiden, velge riktig bekledning osv. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gi ut en «Håndbok i skikk og bruk for bilister» med informasjon om de fleste av temaene 

ovenfor, slik som sparing av drivstoff, støyreduksjon, viktig å vurdere ved reparasjoner 

(støysvake dekk, innovative oljefiltre osv.), bilvasktjenester som bruker resirkulert vann, 

parkeringssoner osv. 

• Be bilistene om å velge rett reisemiks når dere kommer med trafikkmeldinger på 

nærradioen: bytt til og kombiner med andre transportmidler hvis de vil unngå bilkøer. 

 

Bildeling og samkjøring 

 
• Oppfordre til «Smart bruk av bilen» ved å presentere ordninger for bildeling og samkjøring. 

• Be lokale bedrifter som har innført en bildelingsordning, om å presentere sine resultater. 

• Hvis det ikke finnes noen ordninger for bildeling i kommunen, gjennomfører dere en spørreundersøkelse i løpet av 

EUROPEISKMOBILITETSUKE for å finne potensielle deltakere til en fremtidig ordning. 

• La folk som er med i den lokale bildelingsordningen, få fortelle om sine erfaringer (artikkel 

med intervju i lokalavisen osv.). 

• Presentere en ordning for samkjøring. 

 

Parkering 

 
• Innføre nye parkeringsområder eller parkeringsfrie soner. 

• Gi strengere bøter for brudd på parkeringsforskriftene. 

• Gi informasjon om parkeringsforskriftene. 

 

Mer miljøvennlig pendling med bil 

 
• Arrangere en prøvedag for el-biler. 

• Innføre fleksibel arbeidstid for å redusere bilkøene i rush-trafikken. 

• Reserver de beste parkeringsplassene (nærmest inngangen) til samkjøring. 

• Tilby garantert hjemkjøring i tilfelle en nødssituasjon. 

• Flytte bilparkeringen vekk fra kontorinngangen. 

• Utføre en spørreundersøkelse ved inngangen til lokalene for å se hvor mange som har 

endret reisevaner, og offentliggjør de mest påfallende resultatene. 

 

Miljøvennlige biler 

 
• Forbehold arrangementer for mer miljøvennlig bilkjøring til miljøvennlige biler (kanskje som 

et nasjonalt samarbeid), og til el-biler, hybridbiler, naturgassbiler (NGV), biler som kjører på 

kondensert petroleumsgass (LPG) og særlig biogassbiler. 

• Lage en utstilling med demonstrasjonsområder der folk kan se og prøvekjøre miljøvennlige biler. 

• Hør om rådmannen kan kjøre el-bil under EUROPEISKMOBILITETSUKE eller i det minste 

en dag i løpet av uken for å få oppmerksomhet fra TV, radio og aviser på budskapene fra 

EUROPEISKMOBILITETSUKE og hvilke løsninger miljøvennlige biler kan tilby. 

• Invitere til debattfrokost med representanter fra foreninger for miljøvennlige biler og sivile 

aktører for å diskutere hvordan bruken av miljøvennlige biler kan økes, og hvilke positive 

virkninger dette vil ha for de ulike partene. 
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• Innføre egne leveranseområder. En plattform eller parkeringsplass utenfor den bilfrie sonen 

bør forbeholdes vareleveranser til butikkene. Deretter kan miljøvennlige biler levere varene 

til butikkene. 

• Opprette en tjeneste for varelevering til kunder ved bruk av miljøvennlige biler. Transport 

av innkjøp til praktiske parkeringsplasser bør inkluderes. 

 

Fritid og handling: Smart og miljøvennlig 

transport som styrker lokaløkonomien 

Vi kan komme oss til fritidsaktiviteter og handleområder ved hjelp av miljøvennlig transport. 

Det gjelder ikke bare hvordan folk kommer seg rundt på, men også transporten av varer i byer: 

Mellom 50 og 70 prosent av varetransporten i europeiske byer kan overføres til lastesykler, 

ifølge en undersøkelse som ble utført av Vrije Universiteit i Brussel og erfaringen fra prosjektet 

om sykkellogistikk. Dette er et nyttig tema for å finne lokale samarbeidspartnere, som kan få 

markedsført tjenestene sine. 

 

Oppdag byen 

 
Inviter innbyggerne til å oppdage byen sin fra en annen vinkel. Fritidsaktiviteter kan være en 

mulighet til å oppdage byen på en trygg måte, og uten alle bilene kan man nyte den i roligere 

omgivelser. 

• Egen pendeltransport for å utforske byen. 

• Rundturer som organiseres av turistguider eller ulike klubber. 

• Gåturer som arrangeres i samarbeid med sportsbutikker, skoler, foreninger osv. 

• Hotellnøkler som også gir tilgang til kollektivtransport, sykkelutleietjenester og 

bildelingsordninger. 

 

Hyggelige aktiviteter 

 
• Be foreninger, skoler, matvarebransjen osv. om å organisere gratis frokost eller en stor 

piknik til lunsj eller på ettermiddagen. 

• Arranger gratis konserter, teaterforestillinger, gateopptredener, kunstnere, klovner osv. på 
offentlige steder. 

• Sette av en tom vegg på torget der folk kan skrive hva de synes. 

• Be lokale idrettsforeninger og/eller sportsbutikker og butikker med fokus på sportsartikler til 

å vise seg frem i gatene: fotball, basketball, (strand)volleyball, rullebrett, rulleskøyter osv. 

• Tilby turer med spesielle transportmidler, slik som hest og vogn, turisttog, solcelledrevne båter 

osv. 

 

Handling 
 

Innføring av bilfrie soner kan bekymre enkelte butikkeiere. Derfor er det viktig å involvere 

dem tidlig i organiseringen. 

 
• Henvende dere spesifikt til butikkeiere gjennom et offisielt dokument med tilpasset 

informasjon om hvordan man kommer seg inn til sentrum uten bil. 

• Oppgi hvilken buss, trikk eller tunnelbane som fører til ulike butikker. 
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• Annonsere for sentrumsbutikker når dere markedsfører EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

Dere kan for eksempel plassere logoene til butikkene på kartet over bilfrie soner, nevne det 

på nærradioen når dere annonserer for den bilfrie dagen, lede folk til butikkene ved hjelp av 

bannere i gatene, osv. 

• Innføre egne leveranseområder. Miljøvennlige biler leverer varer til butikkene. 

• Opprette en tjeneste for varelevering til kunder ved bruk av miljøvennlige biler. 

• Opprette en «Leveringstjeneste med nullutslipp». Det kan etableres et betjent laste-

/lossested utstyrt med kjølecontainere til oppbevaring av kjølevarer. Butikkene og kundene 

knyttes til et stort antall lastesykler. 

• Dele ut billetter til kollektivtransport før og under EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

• Invitere butikkeiere i sentrum til å organisere et lotteri, der premiene er relevante for 

EUROPEISKMOBILITETSUKE og kan for eksempel være sykler, rulleskøyter osv. 

• Oppfordre butikkeiere til å ta i bruk fellesområdene som frigjøres med bilforbudet, som en 

forlengelse av butikken (midtrabatter eller uteområde til salgsboder på gaten). Det er 

imidlertid ikke meningen at EUROPEISKMOBILITETSUKE skal bli et stort kommersielt 

arrangement som brukes til markedsføring. 

 

Transport og helse 
 

Antallet kjøretøy på europeiske veier fortsetter å stige, og dette fører til svekket livskvalitet for 

dem som bor i byer (støy, luftforurensning, ulykker, stress osv.). 

 
De helsemessige konsekvensene av transport påvirker de fleste av innbyggerne, og særlig 

sårbare grupper som barn og eldre. Noen av effektene av transportstrategier på menneskers 

helse er godt dokumentert, og spenner fra irritasjon over trafikkstøy til respiratoriske lidelser 

og hjerte- og karsykdommer. 

 
Lokale helsetjenester, helseforsikringsselskaper, legeforeninger og idrettsorganisasjoner kan 

være nyttige samarbeidspartnere for å organisere aktiviteter knyttet til transport og helse. 

 

Miljøstøy 

 
Kommunen må gjøre noe for å beskytte innbyggerne mot negative konsekvenser av miljøstøy 

og dårlig luftkvalitet. Det er viktig å opplyse mer om disse emnene. 

• Be kontrollinstansen for luftkvalitet, miljø- og/eller energikontoret (EEA, IEE), informasjons- og 

dokumentasjonssentre for støy (INCE, CIDB) om å lage en utstilling om luft og støy. 

• Be politiet og/eller instanser for kjøretøykontroll om å tilby forurensningshindrende kontroller 

på kjøretøy på parkeringsplasser. 

• Forklar hvordan overvåkingssystemer for luftkvalitet brukes og hvordan man tolker disse 

dataene. 

• Presentere aktivitetene som skal forbedre nivåene for støy og luftkvalitet. 
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Fordeler med å gå og sykle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning viser at ansatte som trener nok, er sunnere, presterer bedre og har et lavere årlig 

sykefravær. Aktiviteter kan være å: 

•  Informere om helsefordeler ved fysisk aktivitet, helserisikoer og de økonomiske kostnadene 

ved fysisk inaktivitet, hvordan man integrerer fysisk aktivitet i hverdagen, osv. 

• Arrangere en debatt med leger for å rette fokus mot hvordan transport påvirker helsen vår 
negativt. 

• Få idrettsforeninger til å presentere sine aktiviteter. 

• Invitere idrettsforeninger, bedrifter, skoler osv. til å delta i konkurranser, kamper eller stafettløp. 

• Be aktuelle organisasjoner om å anlegge lekeplasser for å fremme fysisk aktivitet og 

smidighet hos barn. 

• Be «gågrupper» om å holde presentasjoner der de oppfordrer folk til å gå. 

• Helseministeren / ansvarlig person for helserelaterte problemer bør bli med på tur med en slik 
gågruppe. 

• Presentere tiltak som allerede er innført eller som er under planlegging for å forbedre 

situasjonen til fotgjengere og syklister (mindre trafikk, fotgjengersoner, direkte/ekstra 

strekninger eller veier for syklister og fotgjengere, osv.). 

• Organisere kondisjonstrening (i samarbeid med andre). 

 
 

Parkområder 
 

Et parkområde er en «forbindelsesstrekning forbeholdt ikke-motorisert ferdsel, og som er 

utviklet på en integrert måte som forbedrer både miljøet og livskvaliteten i omgivelsene. Slike 

strekninger skal oppfylle tilfredsstillende standarder for bredde, stigning og overflate for å sikre 

at de både er brukervennlige og innebærer liten risiko for brukere med ulike funksjoner.» (Lille-

erklæringen, 12. september 2000.) 

 
Målet er å få organisasjoner til å anlegge parkområder, og få folk til å oppdage dem. 

 

Øke folks bevissthet 

 
• Arranger gåturer/sykkelturer eller pikniker i eksisterende parkområder sammen med lokale 

representanter. Ulike interessegrupper kan bruke parkområder som møtepunkt: 

- Folk med redusert bevegelighet, eldre osv. 

- Kunstnere, idrettsutøvere, politikere, lokale kjendiser osv. 

- Bruktbutikker som selger sykler. 

- Medier og journalister. 

• Bruk et parkområde som et utendørs klasserom for matematikk, geografi, lokalhistorie 

eller naturfag. 

• Organiser en opprydding i parkområder med frivillige. 
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Reise i harmoni med miljøet 

 

• Parkområder består ofte av strekninger som følger jernbanelinjer, kanaler eller som 

krysser skoger eller naturreservater. Dette er en flott måte for å bli kjent med kulturarven 

via guidede turer eller skilting om vegetasjonen. 

• Kulturarven kan også vises frem ved at man bevarer særpreg som finnes i parkområdene. 

 

Hjelp fra lokale eller regionale myndigheter 

 
Der det allerede finnes parkområder: 

• Gjør veikryssene mellom gater og parkområder trygge. 

• Sørg for trygg passasje til skoler og andre tjenestesteder. 

• Lag en reiseplan for skoler eller selskaper som går via det lokale parkområdet. 

• Publiser tiltak som fremmer parkområder. 

• Lag en åpningsfest for et parkområde eller en del av parkområdet som har fått nytt navn. 

• Lag en åpningsfest for ny infrastruktur i parkområder: stoppesteder, sykkelruter osv. 

 
Der det ikke finnes parkområder: 

• Presenter et prosjekt for et nytt parkområde for publikum. 

• Kjøp tomt til parkområder, åpne deler av parkområder, utvikle lokal infrastruktur for 

parkområder. 

• Gi selskaper muligheten til å finansiere utviklingen av nye parkområder. 

 
Det finnes kart over parkområder på nettstedet til European Greenways 

Association, www.aevv-egwa.org/ 

 

 

PERMANENTE TILTAK 

Deltakerkommuner blir bedt om å «innføre minst ett permanent tiltak som bidrar til at de reisende 

skifter fra personbil til et mer miljøvennlig transportmiddel». 

 
Slike tiltak trenger ikke koste mye. De viser at kommunen er opptatt av miljøvennlig 

bytransport. Noen mulige permanente tiltak er: 

 

Sykkelmuligheter 

 
• Forbedre infrastrukturen for sykling (utbygging, renovering, skilting, parkering, låser osv.). 

• Tilby offentlige sykkelordninger eller ordninger for sykkeldeling. 

 

Fotgjengersoner 

 
• Utvid sonene til fotgjengere. 

• Forbedre infrastrukturen: gangbroer, fortau, gangfelt, lyskryss osv. 

• Avsett flere offentlige steder til fotgjengere. 
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• Forbedre og bygge ut kollektivtransporten (populære strekninger, nye stoppesteder, nye 

strekninger, avgrensede områder osv.). 

• Øk hyppigheten, innføre ekspresstjenester, osv. 

• Bruk miljøvennlige kjøretøy til kollektivtransport. 

• Innfør mobile billettløsninger og tjenester. 

• Integrer tjenester for ulike typer kollektivtransport. 

 

Trafikk- og adkomstreduserende ordninger 

 
• Lavere fartsgrenser i nærheten av skoler. 

• Færre parkeringssoner på utsiden. 

• Flere innfartsparkeringer. 

• Permanent begrenset adkomst inn til sentrum. 

 

Fremkommelighet 

 
• Utvikle planer for fremkommelighet. 

• Skap tilgangsmuligheter for personer med redusert bevegelighet. 

• Fjern arkitektoniske barrierer. 

• Gjør fortauene lavere og bredere. 

• Bygg taktile fortau og rullestolramper. 

• Installer lydvarsling i trafikklys. 

 

Nye former for det å kjøre og eie en personbil 

 
• Lanser nettbaserte ordninger for samkjøring og bildeling. 

• Oppfordre til ansvarlig bilkjøring (miljøvennlig kjøring osv.). 

• Bruk (mer) miljøvennlige biler. 

 

Varetransport 

 
• Lag nye forskrifter for varetransport. 

• Bruk (mer) miljøvennlige biler. 

• Bygg losseplattformer for varetransport. 

 

Transportstyring 

 
• Lag tilpassede reiseplaner for bedrifter og skoler. 

• Opprett transportsentre og informasjonstjenester. 

• Utarbeid opplæringsmateriell. 

• Iverksett ordninger for bytransport i samråd med lokale aktører. 

• Tilby motiverende tiltak og bonus til de ansatte. 

• Sørg for enklere tilgang til bedrifter eller andre møtesteder. 
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BILFRI DAG 

Det kan innføres én eller flere bilfrie soner i en by. Sonen(e) blir stengt for motorisert ferdsel 

store deler av dagen. Det er kun fotgjengere, syklister, kollektivtransport og mer miljøvennlige 

biler (LPG, NVG, elektriske osv.) som får tilgang. Hvis det er flere bilfrie soner i en by, kan de 

forbindes via gangveier. De bilfrie sonene kan også forsterkes av en buffersone med spesifikk 

informasjon til bilistene. 

 
Plasseringen og størrelsen på de bilfrie sonene bør velges med omhu, og det er viktig å ta 

hensyn til omgivelsene: 

• Visualisering av spesifikke temaer (f.eks. måling av støy, luftkvalitet osv.). 

• Planlagte tiltak kan presenteres eller testes ut (f.eks. innføre en fotgjengersone). 

• Aktiviteter for spesifikke målgrupper (f.eks. barn). 

• Organisasjoner i nærheten som kan bidra med egne aktiviteter (f.eks. matservering, 

idrett). 

• Antall besøkende til sonen på en «vanlig» dag og planlagt antall besøkende. 

• Behovet for parkeringsplasser i nærheten. 

• Forbindelser mellom ulike bilfrie soner. 

 

Barrierer og veisperringer 

 
Adkomsten til de bilfrie sonene blir overvåket, og det skal monteres barrierer. Det kan bli behov for 

bistand fra følgende: 

• Lokale vegmyndigheter. 

• Statlig og/eller kommunalt politi. 

• Ansatte i kommunen: Det er lurt å involvere byrådet og på den måten inkludere alle og 

oppfordre til intern kommunikasjon. 

 

Liste med unntak 

 
Det skal lages en kort liste med tillatte kjøretøy. Foruten til mer miljøvennlige biler (LPG, NGV, 

elektriske osv.) kan det gis tillatelse til helsepersonell, funksjonshemmede og ved 

reparasjoner som ikke kan vente. 

 
Nødetater (politi, brann og ambulanse) og strøm- eller gassarbeidere får automatisk tilgang til 

sonen. 

 
Søknader om tillatelse som ikke gjelder ovennevnte liste, skal sendes til ansvarlig 

kommunale avdeling. Tillatelser skal kun gis unntaksvis. 

 

Beboere 

 
Beboere skal bli bedt om å flytte bilene sine dagen før for å rydde gatene. Det kan bli behov 

for egne parkeringsplasser til dette, og det må da inngås avtaler med parkeringsselskaper. 

 
Eventuelt kan beboerne få tillatelse til å kjøre bilene ut av sonen, men ikke få kjøre tilbake 

før etter et bestemt tidspunkt. De må da parkere bilene på en parkeringsplass. 
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Leveranser til de bilfrie sonene 

 
Leveranser tillates frem til et bestemt klokkeslett (fastsettes senere) i samsvar med generelle 

bestemmelser. For næringsdrivende med behov for leveranser på dagtid kan det anlegges en 

losseplattform utenfor den bilfrie sonen. Varene blir hentet og levert av lastesykler eller 

miljøvennlige biler. 

 

Kollektivtransport 

 
Beboere bør få tilbud om følgende effektive, alternative transportmidler: 

• Hyppigere transporttjenester. 

• Bedre transporttilgang for personer med redusert bevegelighet. 

• Spesialpriser eller gratis transport. 

• Spesifikke tiltak (kombinerte betalingsløsninger for parkering/ buss eller buss/tog, billetter 

som gir rabatter til kinoer, svømmehaller osv.). 

 
Det er også lurt å tilby pendeltransport mellom parkeringsplassene og sentrum eller på 

bestemte strekninger (bykjernen, veiene rundt, osv.). 

 

Mer miljøvennlige biler 

 
LPG-, NGV- og el-biler kan brukes innenfor de bilfrie sonene til følgende: 

• Varelevering til butikker og/eller kunder. 

• Spesifikke forespørsler som kan behandles individuelt på kontrollstasjonene, parkeringsplassene osv. 

• Beboere og/eller personer med funksjonshemminger. 

 

Sykler 

 
• Involver lokale sykkelgrupper og -foreninger. 

• Fokuser særlig på bruken av lastesykler. 

• Tilby leie eller lån av sykkel ved innfartsparkeringer, jernbanestasjoner, busstopp osv. 

• Kombinerte betalingsløsninger for buss/sykkel eller parkering/sykkel, bilnøkler eller 

registreringsdokument for en sykkel, osv. 

• Tilby bemannet og lukket sykkelparkering. 

• Tilby sikre og godt merkede sykkelveier utenfor de bilfrie sonene, og helst med egen 

infrastruktur. 

 

Innfartsparkeringer 

 
Anlegg trygge parkeringsplasser i forstedene, og oppfordre innbyggerne til å sette igjen bilen der og reise 

videre med kollektivtransport. Disse parkeringsplassene bør være bemannet og ha åpningstider som 

passer til tiden som er avsatt for den bilfrie dagen. De kan være gratis, eller ikke (for eksempel samme billett 

til parkering og buss eller til parkering og sykkel). Parkeringsplasser som ikke ligger langs faste strekninger 

for kollektivtransport, bør tilby egen pendeltransport. 



 
 

 

Praktiske parkeringsplasser 

 
Det bør anlegges egne parkeringsplasser i nærheten av de bilfrie sonene for dem som må 

bruke bilen. Disse parkeringsplassene kan brukes til å slippe noen av, til korttidsparkering 

(under én time), til å fremme bildeling, til varelevering osv. De skal ikke brukes til 

langtidsparkering, og de bør være bemannet på dagtid. Det kan tilbys pendeltransport fra 

disse parkeringsplassene og inn til sentrum. 

 

Parkeringsplasser til beboere 

 
Parkeringsplasser bør forbeholdes beboere. De skal være plassert innenfor eller nær grensen 

for de bilfrie sonene (og kun tilgjengelige før eller etter arrangementet). De skal kun åpnes 

dagen før arrangementet, og forbli åpne til dagen etter. Det kan innføres egne 

parkeringsavgifter for å oppfordre beboere til å la bilen stå på parkeringsplassen hele dagen. 

Flere detaljer må avtales med parkeringsselskapene. 

 

 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 

Alle kommunikasjonsverktøy kan lastes ned gratis fra www.mobilityweek.eu. E-nyhetsbrevet for 

EUROPEISKMOBILITETSUKE og følgende sosiale medier vil holde deg oppdatert om hva som skjer. 

• www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 

• https://twitter.com/mobilityweek 

• www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 

• www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek 

 
Denne håndboken og ressursene nedenfor er tilgjengelige på Internett (noen fås også i 

papirformat): 

• Temaveiledning 

• Brosjyre 

• Flygeblad 

• Kampanjevideo 

• Charter 

• Veiledning for god fremgangsmåte 

• Kommunikasjonsverktøy, inkludert promomateriell og viktige bilder 

(Edgar-illustrasjoner, logo, maler osv.) 

 
Alt kommunikasjonsmateriell finnes på engelsk. Temaveiledningen, flygebladet, 

kampanjevideoen og denne håndboken fås på 22 offisielle EU-språk. 

 
Nasjonale koordinatorer kan gjerne utvikle andre verktøy. Erfaringer fra tidligere år tilsier at 

det kan være nyttig å utarbeide et eget pressesett med informasjon om 

EUROPEISKMOBILITETSUKE. Det kan informeres om ulike aktiviteter på nasjonalt nivå, og 

hver enkelt deltakerby kan presenteres på en egen side. 
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Lokal informasjon og kommunikasjon 

 
Kommunen bør ta i bruk ulike verktøy for å informere folk om EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

For å sikre synergi med resten av Europa og gi folk en følelse av at de er med i en global 

bevegelse, skal trykt og nettbasert kommunikasjonsmateriell gjenspeile den visuelle identiteten 

som representerer EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

 
Det er fremfor alt viktig å sikre enhetlig kommunikasjon og enkle budskap slik at 

EUROPEISKMOBILITETSUKE gjenkjennes av målgruppene. 

 

Sosiale medier 

 
Ved hjelp av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, Instagram, 

LinkedIn osv. kan vi komme i kontakt med tusenvis av mennesker for å markedsføre ulike 

aktiviteter. Det er lurt å huske på følgende ved bruk av sosiale medier: 

• Del innhold som er relevant for publikum. 

• Endre gjerne uriktige fremstillinger, men gjør det på en hensynsfull måte. Sørg for å skille 

mellom fakta og meninger. 

• Spre budskapet og skap handling. Fortell om samarbeidspartnere, tilhengere eller 

kolleger som har lykkes. 

• Legg inn relevante og hensynsfulle kommentarer. Markedsfør ditt eget fagfelt mest 

mulig. 

• Ikke send søppelpost, og ikke legg inn støtende kommentarer. 

• Dobbeltsjekk kvaliteten på alt du publiserer. Kjør stavekontroll, og sjekk koblingene på 

nytt. Hvis du har gjort en feil, så stå for det. Innrøm det, og rett opp feilen. 

• Ikke si noe på nettet som du ikke ville likt å se sitert på TV, bli spurt om av moren din eller 

måtte forsvart overfor sjefen din. 

• Ikke iverksett noen tiltak, med mindre du har tillatelse til å gjøre det. 

• Ikke last ned eller installer programvare som du finner via sosiale nettverk. 

 

Informasjonsbrev 

 
Ulike informasjonsbrev tilpasset de forskjellige målgruppene kan sendes på forhånd til 

EUROPEISKMOBILITETSUKE: 

• Et brev fra ordføreren til kommunens innbyggere. 

• Et eget brev til de mest berørte målgruppene (butikkeiere, selskaper, beboere innenfor 

bilfrie soner, osv.) for å informere om EUROPEISKMOBILITETSUKE og invitere dem til å 

delta i organiseringen. 

 

Informasjonsdokumenter 

 
For å informere innbyggerne om EUROPEISKMOBILITETSUKE og skape debatt om 

bytransport, transporttilgang og sikkerhet, vil det være nødvendig å produsere og distribuere 

følgende: 

• Et sammendrag som presenterer de tekniske sidene ved EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

Dette dokumentet skal distribueres før og under mobilitetsuken på alle offentlige steder. 

• En ekstra versjon eller en spesialutgave av kommunens nyhetsblad. 

• Spesifikke dokumenter for individuelle målgrupper. 

• Et eget sett til lokalpressen skal deles ut på en pressekonferanse ca. én uke før 

EUROPEISKMOBILITETSUKE. 
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Intern kommunikasjon 

 
Vellykket intern kommunikasjon: 

• Involver kommunalt ansatte i organiseringen av EUROPEISKMOBILITETSUKE for å sikre 

at den blir en suksess. 

• La kommunalt ansatte få ta initiativ til aktiviteter under EUROPEISKMOBILITETSUKE og 

nye former for bytransport. 

• Oppfordre de ansatte til å velge mer miljøvennlige transportmidler i tiden fremover. 

• Tilby en miljøvennlig pendlerordning spesielt for de ansatte i kommunen. 

 

Mobilisere de kommunalt ansatte 

 
Det er behov for mange ansatte (helst basert på en frivillig ordning) til å ta telefonen, gi 

informasjon (vertinner osv.), overvåke adkomsten til de bilfrie sonene og parkeringsplassene 

på den bilfrie dagen, håndtere aktivitetene som foreslås, osv. 

 

Intern transportplan 

 
I tillegg til at kommunalt ansatte skal delta i organiseringen av EUROPEISKMOBILITETSUKE, 

må de også gå foran som gode eksempler. Derfor skal de ansatte oppfordres til å delta i 

aktiviteter som arrangeres under EUROPEISKMOBILITETSUKE. Det kan utarbeides en 

intern transportplan og avholdes forberedende møter for å sikre dette. Både kollektivtransport 

og sykkelutleietjenester er gode alternativer som tilgjengelige transportmidler. Det bør være 

et spesielt fokus på transportplaner for skoler eller selskaper. 

 

 

OVERVÅKING OG EVALUERING 

Kommunen bør overvåke situasjonen, og ikke bare under mobilitetsuken, men hele året slik 

at vi kan dra lærdom av det. Følgende bør overvåkes: transportmåte, trafikkflyt, luftkvalitet, 

støy og folks meninger. 

 

Trafikkflyt og bruk av kollektivtransport 

 
Følgende bør overvåkes innenfor og utenfor de bilfrie sonene: antall brukere av 

kollektivtransport, motorisert ferdsel, syklister, fotgjengere og bruk av parkeringsplasser. 

 
Overvåking bør foregå over en periode på flere dager for å sikre sammenlignbare analyser. 

Lokale vegmyndigheter kan bistå med teknisk og logistisk hjelp. 
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Luftkvalitet 

 
Det kan monteres permanente og mobile sensorer innenfor og utenfor de bilfrie sonene for å 

måle luftkvaliteten over flere dager. Målingene bør utføres på samme ukedag og under like 

værforhold for å sikre gyldige sammenligninger. 

 
Byer som ikke har eget overvåkingsutstyr for luftkvalitet, kan kanskje låne det fra byer som ikke er 

med på EUROPEISKMOBILITETSUKE, eller fra byer som har utstyr til overs. 

 

Støy 

 
Det kan monteres utstyr til støymåling innenfor og utenfor de bilfrie sonene for å måle 

støynivåene i løpet av dagen. Støynivåene bør registreres over flere dager for å sikre 

sammenlignbare analyser. Det er mange instanser som kan gi nyttige råd og hjelp til 

fremgangsmåte, for eksempel lokale helsemyndigheter. 

 

Folks meninger 

 
Det kan utføres målrettede spørreundersøkelser: 

• Innbyggere i kommunen. 

• Folk som reiser til de bilfrie sonene. 

• Beboere i de bilfrie sonene. 

• Næringsdrivende i de bilfrie sonene. 

• Kunder. 

• Folk som jobber innenfor de bilfrie sonene. 

 
Butikkeiere bør også oppfordres til å overvåke følgende: 

• Antall kunder i butikker som ligger innenfor de bilfrie sonene. 

• Antall kunder som drar til utenforliggende supermarkeder. 

• Omsetningen, i samarbeid med handelsstanden og butikkeierne. 

 
Annen overvåking kan utføres av kommunen, avhengig av type tiltak og forventningene. 
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