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Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag
I september er det igjen duket for den årlige kampanjen for mer miljøvennlig transport.
Fra 16. til 22. september er det Europeisk mobilitetsuke, og 22. september er det Bilfri dag.
Vi oppfordrer alle kommuner til å delta.
Vis fram miljøvennlige transportalternativer
Europeisk mobilitetsuke er en årlig kampanjeuke for å fremme mer miljøvennlig transport.
2500 europeiske byer og tettsteder deltar i kampanjeuken. I flor deltok 30 norske kommuner
med en rekke arrangementer og tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister
og gående, og opprusting av gater og byrom. Tiltak for universell utforming, trafikksikkerhet
og miljø ble også synliggjort. Det ble for eksempel satt opp pendlerbåt mellom Hamar og
Gjøvik med gratis buss og utlån av sykkel i hver ende, byvandring med tips til snarveier i
Grimstad og åpning av nye sykkelstativ i Arendal. I tillegg arrangerte noen byer Park(ing)
day, som handler om kreativ utnyttelse av plass som vanligvis brukes til parkering av biler.
Hvordan delta?
Det er kommunene som eier arrangementene. For å delta i kampanjen må kommunen
registrere minst ett permanent tiltak for miljøvennlig transport som skal gjennomføres i løpet
av året. Bedrifter og virksomheter kan også registrere seg som egne deltakere. For å bli
registrert som deltaker må kommunen fylle ut påmeldingsskjerna på nett. For mer informasjon
se ww\\.mobilitcluken.no.

Årets tema er deling
Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig
samtidig som du dekker transportbehovet ditt. 12017 er hovedbudskapet for Mobilitetsuken at
deling er et godt alternativ. Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise
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kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, 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 f.eks. å gå eller å sykle, får du også bedre livskvalitet og flere leveår!
Skap allianser
For å få til et vellykket arrangement er det viktig å involvere lokale deltakere.
Fylkeskommuner, Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), NSB, Statens vegvesen,
trafikkselskaper, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner som for eksempel jobber med
fysisk aktivitet og byutvikling, kan være aktuelle samarbeidspartnere. Fra og med 2016 har
organisasjonen Miljøagentene lagt sin skolevegaksjon til samme uke som Europeisk
mobilitetsuke for å kunne dra veksler av hverandres arbeid. Helsedirektoratet og
Miljødirektoratet støtter opp under Europeisk mobilitetsuke på nasjonalt plan.
Ytterligere informasjon
I Norge er det Statens vegvesen Vegdirektoratet som har koordineringsansvaret for Europeisk
mobilitetsuke og Bilfri dag. For mer informasjon ta kontakt med Nasjonal koordinator Kristin
Forsnes på e-post mobilitetsukagvegvesen.no eller på telefon 47 63 85 59.
Se også:
\\ \\ .mohiliteu,uken.n,)
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