
Bedre byklima
16.-22. sept.

F
O

R
E
TA

K
S
–

Europeisk Mobilitetsuke 2009
”Bedre byklima”

Undertegnende, på vegne av og som representant for foretaket /organisasjonen/ 
bedriften:

…………………………………………………………………………….
forplikter seg til å:

n  Støtte Europeisk Mobilitetsuke som starter den 16. og slutter den 22. september,   
     samt Bilfri dag 22. september.

n Føre en ”god praksis” for miljøvennlig transport og mobilitet, innenfor foretakets/
    organisasjonens virksomhet.

Formålet med ”GOD PRAKSIS” er å utnytte effekten fra Bilfri dag og Europeisk 
Mobilitetsuke ved å gjennomføre permanente tiltak overfor egne ansatte, bidra til å 
bedre nærmiljøet, og å støtte og forankre utviklingen av reelle prosjekter som tilbyr 
løsninger for byens mobilitetsproblemer.

I denne kampanjen verdsettes særlig den gode praksisen som bidrar til en overføring 
av personbilreiser til mer miljøvennlige transportformer som kollektivtransport, sykkel 
og gange. 
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Vennligst beskriv den ”Gode Praksisen” på 
maks. 4 sider. De vil inngå som en del av 
en katalog som følger det følgende skjemaet:

• Kommunen hvor dette realiseres
• Eksakt navn på praksisen
• Kort beskrivelse
• Målsetninger
• Varighet
• Spesifikk(e) gruppe(r) det retter seg mot
• Pris i NOK
• Oppnådde / forventede resultater
• Utbredelse basert på indikatorer
• Fremtidige planer

Har bedriften/virksomheten ellers gjort noen av følgende tiltak:

n Vedtatt hensiktsmessig lokalisering av nye lokaler i forhold til kollektivknutepunkt
n Vedtatt reisepolicy med miljøprofil for ansatte 
n Innført tilbud til ansatte om at deler av arbeidstid på tog kan registreres som arbeidstid
n Subsidierer kollektivtransport for de ansatte til og fra arbeid
n Samarbeider med transportselskap for å bedre kollektivtilbud til ansatte 
n Fjernet gratis parkeringstilbud til ansatte 
n Innført stimuleringstiltak for samkjøring
n Vedtatt miljøvennlig innkjøpspolitikk for kjøretøypark
n Vedtatt aktiv tilrettelegging for å få større andel små biler 
n Gjennomført økokjøringskurs for ansatte 
n Etablert bilpool for ansatte
n Tatt i bruk videokonferanseutstyr
n Gjennomført stimuleringstiltak for å få flere til å gå eller sykle til og fra arbeid
n Utvidet eller etablert sikker og trygg sykkelparkering for ansatte ved arbeidssted
n Etablert andre sykkelfasiliteter ved arbeidssted (garderobe, dusj etc.)
n Tilrettelagt for gående i området ved arbeidssted



Kontaktinformasjon

Navn………………………………………………………………..

Stilling………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………..

E-post……………………………………………………………….

Postnr……………………………………………………………….

Telefon……………………………………………………………...

Fax……………………………………………………………….....

Underskrift:

……………………………………………
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Bedre byklima
16.-22. sept.


