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EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 
äger rum den 16–22 september varje år 
och är ett tillfälle för kommuner och städer 
att prova hållbara transportalternativ. 
Genom att uppmuntra individer att välja 
hållbara färdsätt som promenader eller 
cykling kan vi sänka koldioxidutsläppen, 

förbättra luftkvaliteten och skapa 
en bättre boende- och arbetsmiljö 
i våra tätorter. 2017 var den 
mest framgångsrika upplagan av 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 
hittills, med över 2500 deltagare.

Registrera era aktiviteter och evenemang på www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Om EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN



#walkwithus

Gå och cykla säkert

Våra kroppar är gjorda för rörelse, men 
många av oss har svårt att hitta tid för 
motion under dagen. Kanske beror det 
på att en stor del av våra vardagsrutiner 
består i att sitta: i trafiken, vid skrivbordet 
eller framför skärmen. Men tänk om vi 
kunde integrera träningen i vardagen 
och spara pengar på samma gång?  

Årets upplaga av 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 
fokuserar på att gå och cykla säkert, och 
de positiva effekter det har för vår hälsa, 
miljön och plånboken!

Aktiva transportsätt som promenader 
och cykling ger inga föroreningar, och 
bidrar dessutom till ett starkare hjärta 
och bättre hälsa. Städer som prioriterar 
gång- och cykeltrafik över privata fordon 

upplevs också som mer attraktiva, med 
mindre trafik och högre livskvalitet. I 
september uppmuntrar vi dig att ta klivet 
och börja gå, så att du själv kan uppleva 
fördelarna.

För mer information, gå till
www.mobilityweek.eu/theme-2019



TRANSPORTAKTIVITETER

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Vill du bidra till EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN även före eller efter 16–22 
september?

Företag, frivilligorganisationer, skolor och andra aktörer som vill delta i kampanjen 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN kan registrera sin TRANSPORTAKTIVITET 
på nätet.

Till skillnad från evenemang i samband med EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 
kan TRANSPORTAKTIVITETER genomföras under hela året. Låt resten av världen 
veta vilka åtgärder ni har vidtagit för att främja smartare sätt att ta sig från A till B.

Gå till
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
för att få mer information



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Priser för hållbar rörlighet
E U R O P E I S K A T R A F I K A N T V E C K A N S 
pristävling uppmärksammar de lokala 
myndigheter som anses ha arrangerat de 
mest imponerande aktiviteterna mellan 16–22 
september. Priserna delas ut i två kategorier: 
en för kommuner med över 50 000 invånare, 
och en för mindre kommuner vars invånarantal 
underskrider denna gräns. SUMP-priset tillfaller 
lokala och regionala myndigheter som visat prov 
på utmärkta insatser inom hållbar trafikplanering 
i städer.

LISSABON 
PORTUGAL

VINNARE 
större kommuner

Besök vår YouTube-sida för att se videor om våra vinnare:

2018 års prisvinnare 
inom kategorin hållbar 
rörlighet är:

GREATER 
MANCHESTER 
STOR 
BRITANNIEN

Vinnare av det 7:e 
SUMP-priset

LINDAU  
TYSKLAND

VINNARE 
mindre kommuner



Mer information

www.mobilityweek.eu

Europeiska sekretariatet
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bryssel – BELGIEN
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Informationsmaterial och verktyg som hjälper er att organisera lokala evenemang 
under EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN går att ladda ner från vår webbplats: 
www.mobilityweek.eu

Vill du nå oss? Kontakta det europeiska kansliet eller din nationella samordnare för 
ytterligare information: www.mobilityweek.eu/contact

Med politiskt och ekonomiskt stöd från:
EU-KOMMISSIONEN
Generaldirektoratet för rörlighet och transport
B-1049 Bryssel – BELGIEN
www.ec.europa.eu/transport
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