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Innledning
Europeisk mobilitetsuke (EMU) er verdens mest utbredte kampanje for 
bærekraftig mobilitet. Den finner sted hvert år fra 16. til 22. september. 
Kampanjens mål er å oppfordre lokale myndigheter i Europa til å innføre 
og fremme bærekraftige mobilitetstiltak og oppfordre innbyggerne til å 
prøve ut alternativer til bruk av privatbil. 

Siden den ble arrangert for første gang i 2002, har Europeisk mobili-
tetsuke fått stadig større oppslutning, både i Europa og andre steder i 
verden. I 2011 ble det satt deltakerrekord ved at hele 2 268 byer og 
tettsteder med til sammen rundt 156 millioner innbyggere meldte seg 
på. Samlet ble det iverksatt 6 821 permanente tiltak, hovedsakelig med 
fokus på infrastruktur for syklister og fotgjengere, trafikkdemping, bedre 
tilgang til transport og endring av holdninger til bærekraftig reiseatferd.

Uken avsluttes med arrangementet «I byen uten bilen!», der de deltak-
ende byene og tettstedene setter av ett eller flere områder utelukkende for 
fotgjengere, syklister og kollektivtransport for en hel dag.

Hvert år tar Europeisk mobilitetsuke for seg et nytt tema relatert til 
bærekraftig mobilitet. Temaet for i år er «Vi går i riktig retning», der 
fokus er rettet mot planlegging for bærekraftig urban mobilitet. Hensikten 
med disse retningslinjene er å gi lokale koordinatorer for Europeisk  
mobilitetsuke bakgrunnsinformasjon om dette temaet, og inspirasjon til 
egnede kampanjeaktiviteter.

Europeisk mobilitetsuke oppfordrer lokale myndigheter til å utvikle og 
fremme planer for bærekraftig mobilitet i byområder, og organisere  
aktiviteter som kan øke bevisstheten om dette temaet blant innbyggerne. 
Disse retningslinjene gir konkrete ideer til hvordan dette kan gjennom-
føres, og vil også være til hjelp for koordinatorer for Europeisk mobilitets-
uke i utviklingen av aktiviteter som oppfyller kriteriene for EMUs pre- 
stisjetunge ærespris.
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Vi går i riktig retning
Slagordet for Europeisk mobilitetsuke 2012 er «Vi går i riktig retning», 
noe som gjenspeiler den rolle planer for bærekraftig urban mobilitet spill-
er for våre byer og tettsteder. Hvorfor dette temaet? Hvorfor akkurat nå?

Bærekraftig utvikling i byområder står høyt på den internasjonale dag-
sordenen. På årets konferanse om bærekraftig utvikling, Rio+20, ble 
håndteringen av mobilitetsproblemer i byer utpekt som ett av sju kritiske 
spørsmål. I denne sammenheng står taklingen av en stadig tettere trafikk 
og andre trafikkrelaterte problemer sentralt. Europeiske byer lider allerede 
under de negative virkningene av disse, både på økonomien og på folks 
helse og livskvalitet.

Europakommisjonens transportmelding skisserer et veikart frem mot et 
bærekraftig mobilitetssystem i Europa. I denne strategien spiller byene 
en nøkkelrolle. Transport i byområdene står tross alt for 40 prosent av 
all veitransport innenfor EU, og er ansvarlig for en fjerdedel av alle CO2-
utslipp fra transport.

Etter hvert som behovet for transport øker og behovet for å kutte ned på 
utslippene blir stadig mer presserende, må byene finne nye løsninger og 
se fremover. De må utvikle en visjon for et urbant transportsystem som 
imøtekommer behovet for mobilitet, tar vare på miljøet og gjør byen til et 
bedre sted å bo. Med litt strategisk tenkning er det mulig å gjøre denne 
visjonen til en realitet.

Bærekraftig urban mobilitet kan oppnås gjennom en integrert tilnærming 
til planlegging, der det tas hensyn til alle former for transport i byene og de 
omkringliggende områdene. Planlegging for bærekraftig urban mobilitet 
definerer et sett av gjensidig relaterte tiltak som skritt for skritt bringer 
deg nærmere å imøtekomme behovet for mobilitet hos innbyggere og 
næringsliv, samtidig som livskvaliteten i byen blir bedre. I tillegg gir en 
slik integrert tilnærming til planleggingen et konkurransemessig fortrinn, 
og blir en stadig viktigere betingelse for å tiltrekke seg investeringer.
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Planer for bærekraftig urban mobilitet tar sikte på å balansere miljø-
kvalitet, økonomisk utvikling og sosial likhet. De setter deg på sporet av: 

• Et mer attraktivt bymiljø med høyere kvalitet

• Bedre fremkommelighet for alle

• Mer trygghet og bedre sikkerhet

• Redusert luft- og støyforurensning

• Mindre utslipp av klimagasser og lavere energiforbruk

• Mer effektiv og kostnadssvarende transport av mennesker og varer

Europeisk Mobilitetsuke 2012 
gir deg et perfekt fraspark  

for å få din by til å bevege seg  
i riktig retning!
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Sett i gang,  
start planleggingen! 
En plan for bærekraftig urban mobilitet (PBUM) definerer et sett av gjensidig 
relaterte tiltak som er utformet for å imøtekomme mobilitetsbehov hos  
inn-byggere og næringsliv på kort og lang sikt. De utgjør til sammen  
et integrert planleggingsgrep, og omfatter alle transportformer i byer  
og omkringliggende områder.

Bærekraftige urbane mobilitetsplaner bygger på eksisterende  
planleggingsaktiviteter. Bærekraftig urban mobilitet er et nytt  
planleggingsverktøy som fortsatt er ukjent i mange deler av EU,  
mens Frankrike og Storbritannia er blant foregangslandene. 

Europakommisjonen ønsker å påskynde utbredelsen av bærekraftige urbane 
mobilitetsplaner i Europa. Den har vedtatt en handlingsplan for urban mo-
bilitet til hjelp for lokale myndigheter i utviklingen av denne integrerte tilnær-
mingen til planlegging. Kommisjonen stiller til rådighet veiledningsmateriale, 
fremmer utveksling av beste praksis, kartlegger eksempler til etterfølgelse og 
gir støtte til opplæring for de som har urban mobilitet som yrke.

Så du ønsker å sette byen din på sporet og starte planlegging for bærekraftig 
urban mobilitet? Det er flott! Men hvor skal du begynne?

En PBUM oppstår ikke fra en dag til den neste. På samme måte som med 
utviklingen av enhver plan på regionalt eller lokalt nivå er det en rekke ak-
tører som må bringes inn for å finansiere og støtte arbeidet ditt. Det stadiet 
byen din befinner seg på vil gi en viktig pekepinn om hvilken type aktiv-
iteter du bør planlegge for dette årets Europeisk mobilitetsuke. Din plan for 
bærekraftig urban mobilitet bør være en del av en større visjon for transport 
i byen din, og må være nedfelt i en plan for bærekraftig utvikling. Den bør 
ta utgangspunkt i relevante policyer og prosesser som allerede eksisterer, og 
bygge videre på disse.

En full PBUM-syklus omfatter fire hovedfaser:

•	God forberedelse til planleggingsprosessen

•	Rasjonell og oversiktlig formulering av målsettinger

•	Utarbeidelse

•	Gjennomføring 

               Planlegging for  
     bærekraftig urban mobilitet er 
planlegging for din bys fremtid, 
 der menneskene står i fokus. 

             Dette innebærer  
             «Planlegging for 
                 mennesker» 
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Startpunktet for den første fasen, God forberedelse, er en erkjennelse hos  
byens myndigheter av at innbyggernes mobilitetsmønstre og livskvalitet kan 
og bør forbedres. Dette grunnleggende engasjementet er utgangspunktet for 
det videre arbeidet. I byer og tettsteder som ennå ikke har en PBUM-prosess, 
vil dette være startpunktet for å åpne for en dialog.

Når du har fått grønt lys til å sette i gang, så begynn med å kartlegge hvem 
som skal være involvert og hva du ønsker å oppnå. Vær realistisk på hva 
som er mulig å få til innenfor den gitte tidsrammen og i din lokale sammen-
heng. Fremtidige prosjekter vil gi deg en sjanse til å forbedre og utvide aktiv-
itetene fra ett år til det neste.

Når målsettingene er kartlagt får du en mulighet til å involvere innbyggerne 
i prosessen. Planlegg hvordan du vil involvere interessenter og innbyggere. 
Analyser de mobilitetsproblemene du står overfor, og finn fram til måter å 
løse dem på.

Når vi beveger oss inn i fase 2 ser vi at konkrete mål vokser frem. Din by 
har nå en handlingsplan! Se fremover og lag en visjon av hvordan byen din 
vil kunne se ut tjue år fra nå som et resultat av planleggingen din. Forsikre 
deg om at alle de målsettingene som settes opp er klart målbare (dette kan 
være svært nyttig for markedsføringen av dem).

Engasjementet er der, visjonen er på plass og målsettingene er formulert.  
I fase 3 fordeles ansvarsområdene, og ikke minst, finansieringen blir tildelt.

I fase 4 samles trådene. Tiltakene er nå på plass, og fremgangen blir kartlagt 
og formidlet. Erfaringer blir samlet gjennom tiltaksvurderinger, og planene for 
neste syklus blir lagt med det formål å oppnå løpende forbedringer.

Vær nøye med å gjøre dette til en inkluder- 
ende prosess. Innbyggere og interessenter  
må være involvert helt fra starten og gjen- 
nom hele ledelsesprosessen, og ikke bare  
opptre som forbrukere av sluttproduktet  
fra planleggingen og gjennomføringen.  
Samarbeid mellom ulike policyområder,  
myndighetsnivåer og geografisk tilgrens- 
ende myndigheter er også helt avgjørende.

Evaluering og  
videreføring

Fase 1:  
God forberedelse

Fase 2:  
Definering av  
målsettinger

Fase 3: 
Utarbeidelse

Fase 4: 
Gjennomføring
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Planlegging for mennesker 
Dette avsnittet er spesielt relevant for de byene og tettstedene som ennå ikke har 
en plan for bærekraftig urban mobilitet, eller som befinner seg i forberedelsesfasen 
til planleggingsprosessen.

Transportplanlegging i byområder er planlegging for mennesker i det offentlige rom1, 
sosiale rom i byen som er åpne og tilgjengelige for alle, som gjør byen attraktiv og 
bidrar til høynet livskvalitet. Det handler om å sikre at alle kan være mobile,  
                           om å ta vare på miljøet og gjøre byen til et mer attraktivt sted 
                             å arbeide og leve. Dette er planlegging for mennesker, og  
                                planlegging for mennesker betyr å planlegge sammen med 
                                    mennesker. Involvering av innbyggere og interessenter  
                                      er avgjørende for å gjøre tiltakene dine effektive, oppnå 
                                       aksept, sikre legitimitet og treffe gode beslutninger.  
                                      Involvering av innbyggerne i planleggings-aktiviteter er 
                                       også et krav i EU-direktiver, slik som Århus-konven-    
                                           sjonen og andre internasjonale konvensjoner.

Planlegging for bærekraftig urban mobilitet bør være en gjennomsiktig prosess der 
det utformes løsninger som forbedrer livskvaliteten til alle innbyggerne. Som et 
minimum bør den kulturen som ligger under transportplanleggingen være basert 
på regelmessig formidling og konsultasjoner. De lokale myndighetene bør opp-
fordre til og legge til rette for at innbyggerne kan holde seg informert om planleg-
gingsprosessen og delta i den.

På sitt beste vil prosessen rundt mobilitetsplanlegging kunne skape en følelse av 
felles eierskap til tiltakene og en felles visjon av utviklingen i din hjemby. Dette 
kan styrke vitaliteten i det sivile samfunn og den lokale politiske kulturen. Ha i 
mente at innbyggerne ikke er en homogen gruppe, men representerer et mangfold 
av aktører med ulike, og noen ganger motstridende interesser. Vær tilbakeholden 
med lobbygrupper, og strekk deg langt for å involvere minoritetsgrupper og de mest 
utsatte innbyggerne. Unngå også å betrakte mennesker med spesielle mobilitets-
behov som spesielt begunstiget, men engasjer dem aktivt i planleggingen.

   Det offentlige rom  
omfatter alle de delene av det  
oppbygde og naturlige miljøet der 
      offentligheten har fri adgang. 
        Det omfatter alle gater,  
      plasser og andre  
       ferdselsårer [...]

1) Definisjonen er hentet fra arbeidet til Professor Matthew Carmona ved The Bartlett,  
University College Londons institutt for tverrfaglig forskning på bymiljøer.
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Det finnes mange metoder som kan brukes til å involvere innbyggere og utveksle 
erfaringer med de ulike interessentene. Hvilken type aktiviteter kan du så gjen-
nomføre for å bringe mennesker inn i planleggingsprosessen?

• Hold regelmessige formelle eller uformelle møter eller orienteringer for å få  
 tilbakemeldinger og drøfte problemer.

• Oppfordre innbyggerne til å komme med forslag til et mer bærekraftig transport 
 system. Gjennomfør spørreundersøkelser, intervjuer og fokusgrupper for å finne 
  ut hvorfor folk bruker eller ikke bruker kollektivtransport, sykler eller går. Finn ut  
 hva som vil kreves for at de skal bruke bærekraftige transportformer oftere.  
 Sosiale media kan brukes som interaktive kanaler for å komme i dialog med  
 innbyggerne.

• Arranger møter i lokale bomiljøer for å diskutere urban mobilitet.

• Organiser en uformell kveld med interessegrupper der folk kan fortelle om sine  
 nye erfaringer med mobilitet.

• Bring de eldre inn i diskusjonen.

• Hold en avstemning – gi folk en mulighet til å godkjenne din plan for bære- 
 kraftig urban mobilitet.

• Etabler en permanent styringsgruppe med sentrale interessenter og represen- 
 tanter for innbyggerne for hele planleggingsprosessen, slik at innbyggerne kan  
 bli aktivt involvert i beslutningsprosessene.

• Inviter delegasjoner til byen slik at andre kan lære av dere. Gi slike besøk en 
 høy profil.

• Pass på at de av byens myndighetsavdelinger som skal gjennomføre planen for 
  bærekraftig urban mobilitet kommer sammen og får opplæring som gruppe  
 – en helhetlig tilnærming er avgjørende!

• Hold en foredragsserie om temaer forbundet med hvordan akkurat din hjembys  
 mobilitetssituasjon kan forbedres.
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Fra planlegging  
til praktisk handling 
Dette avsnittet er spesielt relevant for byer og tettsteder som har fastlagt en plan 
for bærekraftig urban mobilitet og er i ferd med å gå videre fra planlegging til gjen-
nomføring.

Ut fra situasjonsanalysen og din visjon for mobilitet i din hjemby vil du peke ut 
konkrete tiltak som leder deg skritt for skritt mot dine langsiktige mål. Europeisk 
mobilitetsuke er en utmerket anledning til å presentere noen av de tiltakene som 
er innført for å gi mer bærekraftig transport. Når du starter utviklingen av din 
integrerte tilnærming til planleggingen, bør du tenke på allerede eksisterende tiltak 
som din plan for bærekraftig urban mobilitet vil kunne bygge videre på. 

Listen over mulige tiltak er endeløs, og avhenger av den lokale sammenhengen. 
Tiltakene kan bestå i forbedringer av infrastrukturen, eller de kan være såkalte 
«myke» tiltak, som for eksempel mobilitetsplanlegging eller etterspørselsstyring. 
Generelt sett kan de ta sikte på å redusere trafikkens miljøvirkninger ved å øke 
kollektivtrafikkens og de myke trafikantenes transportandel, redusere avhengig- 
heten av privatbiler og gi mer trygghet og sikkerhet. Andre temaområder kan være 
varetransport i byområdet eller transporttelematikk.  

Dette er noen eksempler på tiltak som er gjennomført i andre byer: 

• Forbedre infrastrukturen for syklister i din hjemby.

• Etabler en bilpool.

• Forbedre tryggheten og sikkerheten for syklister.

• Utvikle et reiseplanleggingsverktøy som dekker alle transportformer.

• Etabler et integrert billettsystem.

• Tilby bysykler.

• Etabler et senter for trafikkovervåking.

• Innfør rushtidsavgift eller adgangsrestriksjoner.

• Utvikle et bærekraftig system for varelevering i sentrumsgatene.

• Utvikle parkeringsmuligheter ved innfartsveiene med overgang til kollektiv- 
 transport.
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Hjelp institusjoner og bedrifter i din hjemby med å utvikle mobilitetsplaner for de 
ansattes arbeidsreiser:

• Etabler ladestasjoner for elektriske kjøretøyer.

• Samarbeid med skoler og foreldre i utviklingen av trygge skoleveier og tilrette- 
 legging for at barna kan gå sammen til skolen i følge med en voksen.

• Sett opp en etterspørselsdrevet offentlig transporttjeneste.

• Treff tiltak som gir bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt mobilitet,  
 slik som ramper for rullestolbrukere på busser.

Uansett hvilke tiltak du gjennomfører i din hjemby bør du se til at de målsettin-
gene du arbeider henimot er realistiske sett i lys av din lokale situasjon og den 
tidsrammen du har til rådighet.

Målsettingene bør også være målbare. Bruk disse målsettingene i din kommu- 
nikasjon med innbyggerne, i media og i andre kampanjeaktiviteter. Når frem- 
gangen skal evalueres etterpå, så se til at alle registrerte fremskritt blir publisert. 
Ikke vær redd for negative resultater, bruk dem til å kartlegge hvor det fortsatt 
gjenstår å gjøre en innsats og til å komme til bunns i hva som gikk galt, og hva  
du kan gjøre bedre neste gang. Åpenhet står sentralt i arbeidet med en PBUM.
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Hvilke aktiviteter  
kan organiseres? 
Europeisk mobilitetsuke gir en utmerket mulighet til å skape interesse og oppfordre 
til involvering i din plan for bærekraftig urban mobilitet (PBUM). Det er en perfekt 
anledning til å invitere innbyggerne til å bli engasjert i utviklingen av din hjembys 
langsiktige visjon for bærekraftige urbane transportløsninger, og til å reklamere 
for bruken av ulike former for bærekraftige transportformer gjennom hele kam-
panjeuken. Gjør bruk av denne muligheten til å finne ut hva innbyggerne mener 
om mobilitet og det offentlige rom, og oppfordre dem til å komme med innspill til 
planleggingsprosessen når du utvikler eller oppdaterer din integrerte mobilitetsplan 
og evaluerer fremgangen.

Den bilfrie dagen 22. september gir en spesielt god bakgrunn for å promotere og 
eksperimentere med nye trafikkmodeller og bærekraftig transport. Mange byer 
benytter denne muligheten til å etablere miljøsoner og fotgjengerområder for hele 
dagen, og organiserer store, åpne arrangementer i det frigjorte offentlige rommet.

Hva kan byer så gjøre for å promotere planer for bærekraftig urban mobilitet under 
Europeisk mobilitetsuke, og slik komme avsted i riktig retning?
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I byer som står på startstreken for videre aktiviteter med sin plan for bærekraftig 
mobilitet må du arbeide både internt og på gatenivå. Du kan overveie de følgende 
ideene:

• Organiser en konferanse/symposium for å få alle interessenter, inkludert lokale  
 beslutningstakere, i tale om ideen. Formidle denne gjennom lokale media.

• Besvar spørsmålet «Virker det?» med fakta, slik at politikere vil gi sin støtte og  
 bevilge økonomiske midler.

• Forsikre deg om at lokale myndigheter har de forutsetningene – og personene –  
 som er nødvendige for å delta i Europeisk mobilitetsuke.

• Organiser studiebesøk for blandede grupper av interessenter til byer der lignende 
 aktiviteter er i gang, og rapporter tilbake om erfaringene.

• Sørg for at det blir holdt offentlige høringer, slik at innbyggerne kan komme med 
 innspill til planene og visjonene.

• Hvis din hjemby allerede har utformet sin visjon, så gjør den kjent. Organiser en  
 utstilling i rådhuset eller i en annen offentlig bygning for å vise innbyggerne hva  
 planen går ut på. Innhent tilbakemeldinger gjennom rundspørringer på gatene.

• La innbyggerne få prøve hva det vil si å være i dine sko! Bring dem inn i plan 
 leggingsprosessen og la dem ta en del av ansvaret for det endelige resultatet.

• Stå fast på din hjembys forpliktelser overfor bærekraftig urban mobilitet, og gjør  
 mest mulig bruk av eksisterende planer og prosesser.

• Sørg for at alle er kjent med fordelene ved kollektivtransport og ikke-motoriserte  
 transportformer.
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For de byene der en plan for bærekraftig mobilitet er under planlegging eller aller-
ede er i full sving:

• Sett opp et informasjonssenter om mobilitet der innbyggerne kan få gratis råd  
 om hvilke valgmuligheter de har for å dekke sine mobilitetsbehov. Bruk det til  
 et sentrum for arrangementer, slik Zagreb gjorde med sitt informasjonssenter,  
 som holder til i en gammel trikk.

• Tilby individuell mobilitetsplanlegging. Sørg for å målrette tilnærmingen mot  
 enkeltpersoner eller spesielle grupper, som f.eks. pendlere. Du kan få veiledning  
 i hvordan dette kan gjøres ved å kikke på hva SEGMENT-prosjektet gjorde.  
 Du finner lenken til prosjektets webside i avsnittet om ressurser.

• Presenter noen av tiltakene under din plan for bærekraftig urban mobilitet i form  
 av en utstilling.

• Stadig flere lokale myndigheter bruker sosiale media som en ny kanal for å nå  
 ut. La folk få vite hvordan planen utvikler seg og hvilke tiltak som skal settes i  
 gang ved hjelp av Twitter. Legg dette ut på din Facebook-side.

• Produser retningslinjene for PBUM på det lokale språket, slik at innbyggerne er  
 informert om temaet.

• Organiser en konkurranse mellom skolene. Den skolen som har færrest bilturer  
 fra eller til skolen vinner!

• Organiser en konferanse om din plan for bærekraftig urban mobilitet.

• Gjør som Budapest – organiser en konkurranse mellom ulike transportmåter.  
 Vil syklisten, kollektivtransporten eller bilen komme frem først? Se videoen på  
 vår YouTube-kanal. 

• Gi en utmerkelse til innbyggere som benytter bærekraftig transport under Euro 
 peisk mobilitetsuke (i samarbeid med lokale forretningsdrivende).

• Gjør kjent fordelene med fjernarbeid.

• Sett opp en utstilling som presenterer ulike scenarioer for transportutvikling i  
 byen, og vis hvilket av dem byen går inn for.

• Organiser konkurranser for foto eller tegninger av visjoner for mobilitet i din  
 hjemby tjue år frem i tiden.

• Arranger initiativer for urban gatekunst som kan vende oppmerksomheten mot  
 det offentlige rom. Et eksempel er «Yarn bombing» eller strikkegraffiti, der syk- 
 kelstativer, bussholdeplasser, trikker og andre former for bærekraftig transport- 
 infrastruktur blir dekorert med strikkemønstre. Dette har vært en suksess i  
 Tallinn (Estland). 
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• La folk bli vant til å la bilen stå hjemme. Etabler bilfrie søndager!

• Innfør spesialtilbud på månedskort for september, eller i det minste for Euro 
 peisk mobilitetsuke,

• Belønn innbyggere for god atferd – se på Bolognas system for reisepoeng.

• Organiser en konkurranse mellom bydeler eller arbeidsplasser om hvem er  
 flinkest til å bruke sykkel.

• Kombiner mobilitet og miljø – ta inspirasjon fra Almada i Portugal og tilby  
 billetter til offentlig transport som belønning til de som leverer avfall til gjen- 
 vinning («Trips for Trash»).

• Sørg for at din plan for bærekraftig urban mobilitet får mediadekning, og gjør  
 bruk av alle muligheter for promotering.

• Sett opp verksteder der folk kan få reparert sykkelen. 

• Tilby trygg sykkelopplæring for barn.

• Arranger omvisninger hos ditt lokale transportselskap.

• Arranger kampanjer for større bruk av bærekraftige transportformer.

• Ta kontakt med media for å få til et regelmessig innslag på lokalradioen.  
 Noen radiostasjoner gir rabatter til lokale initiativer, men kanskje du også kan   
 forhandle deg frem til gratis dekning eller sponsoravtaler.
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Uansett hvilken fase din hjemby befinner seg i, så sørg for at du: 

• Går sammen med byer over hele Europa i organiseringen av en bilfri dag med  
 store offentlige arrangementer den 22. september. Men du må planlegge godt  
 på forhånd – å stenge gater for trafikk kan være en stor byråkratisk utfordring!

• Klikker «Liker» på Europeisk mobilitetsukes Facebook-side og følger  
 @mobilityweek på Twitter. Send oss dine bilder gjennom Flickr.

• Bruker Europeisk mobilitetsuke-logoen flittig!

Dette er bare noen ideer til hva du kan gjøre. Håndboken til Europeisk mobilitets-
uke som kan lastes ned fra www.mobilityweek.eu/resources, angir kriterier for 
deltagelse og generelle aktiviteter som ikke er spesifikt relatert til dette årets tema.

Vær kreativ og tenk på andre tiltak og aktiviteter  
for Europeisk mobilitetsuke i din hjemby!

Vi ser frem til å høre om din hjembys ideer  
for å komme på vei i riktig retning!
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Historier fra gatene
En ny tenkemåte: Örebro, Sverige 
Når Örebro startet sin prosess for bærekraftig urban mobilitet fantes det ikke noen 
felles oppfatning om bærekraftig transport hos byens myndigheter. En egenvur-
dering gjennomført som en del av planleggingsprosessen viste at de fleste ansatte 
var eksperter på sitt område, men de hadde ingen helhetlig oppfatning om mobil-
itet. Etter dette organiserte byen ulike seminarer, tverrfaglige planleggingsgrupper 
og studiebesøk som har bidratt til å fremme en ny tankegang.

 

Involvering gir fremgang: Odense, Danmark 
Bystyret i Odense hadde tidligere gjort forsøk på å stenge to hovedveier gjennom 
byens sentrum, men hadde mislykkes. Takket være en kommunikasjonsplan som 
rettet seg spesielt mot innbyggerne i de berørte områdene og et høyt nivå av infor-
masjon og involvering, ble tiltaket vellykket.

Planlegging for mobilitet: Parma, Italia 
I 2005 satte Parma i gang en prosess for integrert transport- og regionplanlegging, 
 der det ble skissert en del kortsiktige tiltak og langsiktig infrastrukturutvikling  
med sikte på bærekraftig urban mobilitet. På grunnlag av en situasjonsanalyse og 
en utviklet strategi ble det kartlagt og gjennomført en rekke tiltak. Disse omfattet 
regulering av bilbruk i bysenteret, utvidelse av eksisterende kontroll- og sikker-
hetstiltak, trafikkdemping og tilrettelegging for syklister og fotgjengere, i tillegg til 
prioriteringstiltak og integrering av kollektive transportformer.

Omforming av bysenteret: Ghent, Belgia 
Over tid har det historiske sentrumsområdet blitt omformet til å bli nesten uteluk-
kende forbeholdt gående. Foreldre og barn, besøkende og forretningsdrivende  
rusler rundt i de trafikkfrie gatene der fortauskafeene ligger tett.

Skaping av en ny politisk kultur: Ljubljana, Slovenia 
Ljubljana tar sikte på å øke syklistenes andel av trafikken i byen. Byen har prøvd 
ut og utviklet nyskapende modeller for folkelig deltakelse med sikte på å forbedre 
infrastrukturen for sykling, motivere innbyggerne til å komme seg på sykkelen og 
fremme en ny kultur for mobilitetsplanlegging som aktivt involverer innbyggerne.
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Ressurser 
• For mer informasjon om Europakommisjonens handlingsplan for urban  
 mobilitet, gå til  
 http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/action_plan_en.htm

• For mer informasjon om hvordan du kan utvikle og gjennomføre en plan for  
 bærekraftig urban mobilitet og for å se studier av beste praksis, besøk  
 www.mobilityplans.eu

• For å se studier av beste praksis på området bærekraftig urban mobilitet, se  
 www.civitas.eu og www.eltis.org

• For mer informasjon om involvering av innbyggere og kontakt med interessenter  
 kan du se virkemiddelsamlingen til CIVITAS for hvordan du skal organisere  
 vellykkede kontaktmøter: http://civitas.eu/docs_internal/723/Brochure_STAKE- 
 HOLDER_CONSULTATION_web.pdf

•	For	veiledning	om	hvordan	du	kan	målrette	din	tilnærming	til	enkeltpersoner,	 
 ta en kikk på hva SEGMENT-prosjektet gjorde på  
 http://www.segmentproject.eu

•	Transportsektoren	er	en	av	hovedkildene	til	utslipp	av	de	drivhusgassene	som	 
 bidrar til endringene i verdens klima, og kan ikke stå utenfor dersom en by  
 ønsker å redusere sine klimavirkninger. “The Covenant of Mayors” (Ordfører- 
 avtalen) er et initiativ som bifaller og støtter gjennomføring av lokale bære- 
 kraftige energitiltak. Finn ut mer på  
 http://www.eumayors.eu

•	Bruk	TAPESTRYs	retningslinjer	for	vurdering	av	kampanjeeffekter	til	å	studere	 
 og vurdere hvor vellykkede dine kampanjeaktiviteter har vært: 
 http://www.max-success.eu/tapestry/www.eu-tapestry.org/

•	I	EUs	Tematiske	strategi	for	bymiljøer,	som	tar	sikte	på	å	skape	bedre	og	mer	 
 attraktive byer, kan du finne ut hvordan bærekraftig transport kan passes inn i  
 forvaltning, bygging og utforming av bymiljøer:  
 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

•	For	en	veiledning	om	bærekraftig	forvaltning	og	utvikling	i	bymiljøer	mer	 
 generelt, besøk  
 http://www.localmanagement.eu

•	Mer	informasjon	finnes	på	den	norske	hjemmesiden	 
 www.mobilitetsuken.no
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