
KOMMUNIKASJONSPLAN 
EUROPEISKMOBILITETSKE 2018



“MILJØVENNLIG, SMART 
OG FELLES TRANSPORT”

Dette er en strategisk kommunikasjonsplan som skal sikre helhetlig 
kommunikasjon gjennom hele kampanjen. Konkrete forslag til 
kommunikasjonsaktiviteter beskrives i egen tiltaksplan, som oppdateres 
fortløpende. 

Kommunikasjonsplanen skal være et hjelpemiddel for deltakende 
byer, statens vegvesen og samarbeidsparter til å planlegge gode 
kommunikasjonstiltak.
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Om Europeisk mobilitetsuke og verdens bilfrie dag

Hvert år fra 16. til 22. september deltar omlag 2500 europeiske byer i en 
felles kampanjeuke for miljøvennlig transport. Hovedmålet er at folk skal 
reise mer miljøvennlig i byer og tettsteder. 

I Norge er det samferdsels- og miljøvernministeren som inviterer byene til å 
delta. Statens vegvesen Vegdirektoratet er nasjonal koordinator i Norge. 

Mobilitetsuka avsluttes med bilfri dag, som er en internasjonal markering 
22. september. Da kan gater og plasser som ellers er dominert av biler 
forvandles til sosiale møteplasser for en dag, og folk får oppleve at 
miljøvennlige transportformer er gode alternativer til bruk av bil i sentrum. 
Bilfri dag er også en god anledning til å prøve ut nye tiltak som senere kan bli 
permanente. 

Byene melder seg på Mobilitetsuka hos EU-kommisjonen ved at ordføreren 
undertegner et charter. De forplikter seg da til å arrangere aktiviteter rundt 
årets tema i en uke og innføre minst ett permanent tiltak for miljøvennlig 
transport. Det kan være tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for 
syklister og gående, sykkelparkering, opprusting av bygater og plasser og 
lignende. Også tiltak for universell utforming, trafikksikkerhetskampanjer og 
miljø (luft, støy og helse) får plass. EU-kommisjonen velger hvert år et «årets 
tema», som alle aktiviteter skal støtte oppunder.

Mål for kampanjen

Hovedmålet for kampanjen er mindre bilbruk i byer og tettsteder. Kampanjen 
skal motivere folk til å reise mer med buss, tog, t-bane, sykkel eller lignende 
for å komme seg dit de skal. Når flere beveger seg til fots og på sykkel, blir 
folkehelsen bedre og byene blir hyggeligere. For å få til det er to ting viktig:

• Bevisstgjøring: kampanje, arrangement, informasjon
• Byutvikling: markedsføre permanente tiltak for å fremme mer miljøvennlig 

bytransport

Statens vegvesen skal bruke Mobilitetsuka som arena for å synliggjøre 
Vegvesenets arbeid med miljøvennlig transport.



Visuell identitet- EUROPEISKMOBILITETSUKE

Europeisk mobilitetsuke skal bli visualisert gjennom bruk av navnet som 
vises i blått med store bokstaver, og med ordet "mobilitet" i fet skrift. 
Vektøykassen med visuelle elementer brukes i reklamemateriell. 

Årets tema 2018

Selv om kampanjens overordnede mål er å fremme miljøvennlig transport 
vil hver utgave av Europeisk mobilitetsuke fortsette å ha et årlig tematisk 
fokus som blir valgt i nært samråd med Europakommisjonen og nettverket av 
nasjonale koordinatorer. 

I 2018 er temaet «Velg rett reisemiks». 

Kombiner dine alternativer
Det kan være praktisk å bruke bil, men noen ganger er det faktisk enklere 
og raskere å reise miljøvennlig! Kanskje kan du sykle til jobb én dag, og ta 
tog eller buss en annen dag? Kanskje kan du sette igjen bilen i barnehagen, 
og utnytte siste transportetappe til trening? På korte reiser er gåing et godt 
alternativ.

Stadig flere bruker reiseplanleggere pånett eller mobil. De ulike planleggerne 
gir deg alternativer slik at du  kanvelge reisemiddel etter  behov, og enkelt 
velge å reise miljøvennlig når du har mulighet.

Bli med og ta ansvar!
Mobilitetsuka er en fin anledning for kommunene å løfte frem arbeidet  de 
gjør for å tilrettelegge for miljøvennlig transport og for å markere hvorfor 
arbeidet er viktig. Kommunene kan vise fram gevinster både for lokalmiljøet 
og for folkehelsa. Vi kan alle bidra til et bedre samfunn. Ved at flere velger 
å la bilen stå bidrar vi til bedre luft, mindre støy og mindre kø på veiene. 
Plassen som vanligvis brukes til biler kan brukes til andre formål. 



Dagens situasjon og kommunikasjonsutfordringer

Når vi skal kommunisere et viktig budskap, må vi snakke så folk forstår. 
Det er en utfordring å selge navnet «Europeisk mobilitetsuke» eller 
«Mobilitetsuka». Mobilitet er ikke et ord som folk bruker i dagligspråket sitt og 
er dermed vanskelig å forstå. Blant folk flest er det ikke mange som forbinder 
ordet «mobilitet» med miljøvennlig bytransport eller gateliv. 

Stor og generell målgruppe
Målgruppen er hele byens befolkning, noe som gjør at budskapene blir 
veldig generelle. Vi sier ulike ting til barn og unge og til en 40 år gammel 
forretningsmann eller en dame på 70. Det kan være fornuftig å konsentrere 
seg om en primær målgruppe. Vi har ved flere anledninger diskutert det å 
velge ut noen få hovedmålgrupper for vår kommunikasjon. Byene ønsker å 
kommunisere med hele byens befolkning. Kommunene bør allikevel definere 
hovedmålgrupper for de ulike aktivitetene som de skal arrangere.

Det er kommunene som har ansvar for å kommunisere hva som skjer i sin 
kommune til sine borgere. Statens vegvesen Vegdirektoratet uformer en 
overordnet kommunikasjonsplan og lager en nasjonal pressemelding som 
byene kan adoptere og spinne videre på.

Kampanjen har mange budskap 
(Reise kollektivt, sykling, gåing, helse, ren luft, la bilen stå, etc.) 
Det gjør det utfordrende å spisse og selge inn et overordnet budskap. Vi 
tenker at årets tema må være hovedbudskap i generell kommunikasjon rundt 
Mobilitetsuka. Årets tema i 2018 er som nevnt «Velg rett reisemiks». Les mer 
på www.mobilitetsuken.no. 



Kommunikasjonsmål 

Kommunikasjonsmålet beskriver hva vi ønsker å oppnå med vår 
kommunikasjon. Ulike kommunikasjonsmål er som regel knyttet til ulike 
målgrupper.  

Hovedmål:
Folk skal vurdere alternative former for transport fordi det er smart og 
miljøvennlig.  

Delmål:
• Målgruppene skal kjenne til årets tema
• Målgruppene skal besøke aktiviteter som arrangeres i deres kommune
• Målgruppene skal oppleve kommunen eller hjemstedet på en ny måte
• Målgruppene skal lære om fordelene ved å gå, sykle og reise kollektivt
• Målgruppene skal kjenne til miljøvennlige transportformer i sitt distrikt og 

prøve de ut
• Målgruppene skal kjenne til nye miljøvennlige tiltak som gjennomføres 

eller prøves ut 

Målgrupper
Før vi går i gang med kommunikasjonsvirksomhet, må vi ha kjennskap til 
aktører og målgrupper som er interessert i eller blir berørt av det vi gjør. De 
viktigste målgruppene for kampanjen vil være:

Eksterne: 
• Alle som bor i byen/tettstedet
• Særlig unge voksne 
• Barn
• Myndighetene
• Europakommisjonen
• Lokale medier i ulike kanaler

Interne: 
• Regionledelsen i Vegvesenet og kommunene
• Alle ansatte i Vegvesenet og kommunene



Budskap

Budskapene er det vi skal si til de ulike målgruppene for å nå 
kommunikasjonsmålene. Overordnede budskap bør gjentas i all 
kommunikasjon muntlig som skriftlig.

Hovedbudskap: Velg rett reisemiks

Flere budskap:
• Når du sykler eller går, får du bedre helse og vi får renere luft og bedre 

byer
• Bruk sykkelen til byen
• Gå eller sykle til skolen og jobben
• Gå mer i hverdagen
• Reis kollektivt
• Vi jobber for bedre kollektivtransport 
• Vi legger til rette for syklister og gående
• Vi ruster opp bygater og byrom slik at de er tilgjengelig for alle
• Kan du leie ut bilen din når du ikke bruker den selv?
• Må du eie egen bil? Hva med å prøve ut delingstjenester? 

Kanaler
Valg av formidlingskanaler avhenger av hvilket budskap og hvilke(n) 
målgruppe man ønsker å nå. 

Eksterne kanaler:  
Websider; www.vegvesen.no, kommunenes nettsider, departementenes 
nettsider
• Sosiale medier; www.facebook.com/Ibyenutenbilen, Instagram, Twitter, 

Snapchat
• Riksmedier
• Lokale medier
• Fagaviser (Vegnett.no, Samferdsel, etc.)
• Brosjyrer
• Plakater
• Aktiviteter i byen
• Skoler

Interne kanaler:
• Intranett 
• E-post
• Møter 



Lag et godt konsept

Vi ser at det ofte er de kreative og visuelle konseptene som fenger både 
medier og publikum. Uvanlige aktiviteter som busskrekk-kurs, gatekunst, 
sykkelshow, busskonserter, filmsnutter, omvendte bompenger og ulike 
konkurranser med premieutdeling er god «pressemat» og tiltrekker seg 
publikum.

Tenk deg en aktivitet for å trekke målgruppen unge voksne. Hvordan vil du 
legge opp en kommunikasjonsplan for din aktivitet?

Kommunikasjon og markedsføring

● Nasjonal pressemelding - lokale varianter
● Nasjonal markering? Ministre? Direktører?
● Kommunikasjonsplaner i hver by basert på overordnete føringer
● Kronikker?
● Pressetreff med tema?
● Aktiviteter som trekker folk og presse
● Innsalg til medier – bli venn med en journalist! 
● Planlegg kommunikasjon ved åpning av nye tiltak
● Annonser?
● Debatter om permanente tiltak i mediene?
● Filmklipp tilgjengelig for media
● Formidle resultatene av Mobilitetsuka
● Nettsider, Facebook

Materiell som kan bestilles fra Vegdirektoratet:
Flyer, banner og diverse kampanjemateriell kan bestilles fra Vegdirektoratet. 














