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Introduktion til denne 
manual

Denne manual indeholder al den nødvendige information til byer, som 
planlægger at organisere DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE fra 16-22 
september 2019. 

Den omfatter:

 � de tematiske retningslinjer til en forklaring af emnet i 2019
 � håndbogen for lokale kampagnefolk præsenterer kravene for 

deltagelse i dette europæiske initiativ. 

Manualen begynder med baggrundsoplysninger om kampagnen. Den 
indeholder også en liste med nyttige links i slutningen af dokumentet. 

Formålet med denne publikation er at inspirere lokale kampagnefolk til at 
organisere tiltrækkende kampagneaktiviteter, at implementere relevante 
permanente tiltag og afholde bilfri dage. 

Der er også et kapitel om, hvordan man ansøger om DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE præmier. 

Byerne kan frit tilpasse disse retningslinjer til den lokale kontekst. 
Oplysningerne her er ikke udtømmende, nye ideer er altid velkomne som 
supplement til denne manual.

Baggrundsoplysninger om 
kampagnen

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE finder sted hvert år fra 16-22 
september. Dette europæiske initiativ opmuntrer byer til at indføre og fremme 
bæredygtige transporttiltag og at invitere folk til at prøve alternativer til 
bilkørsel. 

EU-Kommissionen har opstillet to ambitiøse mål for urban mobilitet:

 � udfasning af biler drevet af konventionelt brændstof inden 2050. 
 � udvikling mod nul-emission bylogistik i i større byområder inden 2030.

EU-kommissæren for transport, Violeta Bulc, fokuserer på fire prioriterede 
områder: innovation, digitalisering, dekarbonisering og mennesker. 

Siden indførelsen i 2002 har effekten af DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE været støt stigende, både på tværs af Europa og i resten 
af verden. I 2018 overgik kampagnen sin hidtidige deltagerrekord: 2.792 byer 
i 54 lande organiserede aktiviteter i løbet af ugen.

Over halvdelen af de deltagende byer implementerede permanente tiltag, som 
i alt udgjorde 8.848, primært med fokus på styring af mobilitet, tilgængelighed 
og nye eller forbedrede cykelfaciliteter.

Ugen kulminerer med Bilfri dag, hvor deltagende byer reserverer et eller flere 
områder udelukkende for fodgængere, cyklister og offentlig transport en hel 
dag. I 2018 afholdt 1.153 byer Bilfri dag. 
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TEMATISKE 
RETNINGSLINJER 2019

De tematiske retningslinjer forklarer 
dette års kampagne tema og 

indkaldelse af handlingsplaner (‘Gå 
med os!’), fordelene ved sikker 

gang og cykling, de nødvendige 
politiske foranstaltninger til sikrere 

gang og cykling og nogle ideer om 
aktiviteter omkring det årlige tema.

7
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Temaet i år er: Gå med os! 

EUROPÆISKMOBILITETSUGES opfordring i 2019 er: Gå med os! Dette 
sætter fokus på årets tema “Sikker gang & cykling” og fremhæver tydeligt en 
transportform, som alt for ofte undervurderes: gang.  

Tilsammen er gang og cykling de aktive transportformer. Afgørende for 
vores byer og storbyers fremtid på tværs af Europa. For 50 år siden gik eller 
cyklede man kun, hvis man ikke havde råd til en bil. Nu har de europæiske 
byer ikke længere råd til vores afhængighed af bilen. VI har ikke råd til det.  

EUROPÆISKMOBILITETSUGE kampagnen i 2019 opmuntrer folk til at 
vælge aktive transportformer eller at kombinere gang og cykling med offentlig 
transport. Foruden fleksibiliteten har gang og cykling mange andre fordele, 
såsom social og økonomisk tilgængelighed, pålidelighed, ingen emissioner 
og en positiv virkning for helbredet.  Men måske er det aller vigtigste, at byer, 
hvor aktiv mobilitet er dominerende, transformeres.  

For at sikre opnåelse af alle disse fordele skal gang og cykling VÆRE 
og VIRKE sikkert for offentligheden. Lokale myndigheder bør sørge for 
vejinfrastruktur, som gør, at fodgængere og cyklister ikke længere er 
“sårbare trafikkanter”, for at gøre det muligt for dem at bevæge sig sikkert 
og føle sig sikre i vores byer. Flere mennesker vil vælge at gå eller 
cykle, hvis vejnettet giver nok plads til fodgængere og 
cyklister. Efterhånden som gaderne bliver mere gang- 
og cykelsikre, bliver byerne mere inkluderende og 
gør mange flere offentlige områder tilgængelige 
for alle, herunder små børn og deres forældre, 
ældre mennesker, mennesker med reduceret 
mobilitet og mennesker med bagage.   

Investering i sikker og behagelig infrastruktur til aktive transportformer eller 
ikke kun en investering til dem, der identificerer sig selv som fodgængere eller 
cyklister: det er en investering til gavn for alle. Mennesker er fodgængere, når 
de går til busstoppestedet, togstationen eller deres parkeringsplads, når de 
går en tur med venner og familie, når de besøger en ny by, når de går over 
gaden for at købe ind eller besøge en nabo. Sikker og tilgængelig infrastruktur 
er en investering i samfundet. 

Og lad os ikke glemme: vi har ALLE ansvar for sikring af respekt og sikkerhed 
for alle trafikkanter.  

Gør din by gå- og cykelvenlig – og gør din by levedygtig. 

Gå med os i 2019!
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Fordelene ved at gå 
og cykle 
Gang og cykling medfører en lang række fordele. I 
dette afsnit kan lokale kampagneledere finde fakta 
og tal, som gør dem bedre i stand til at advokere 
for mere sikker gang og cykling i byerne. 

SUNDHEDSFORDELE 

Cyklister lever gennemsnitligt to år længere end 
ikke-cyklister og har 15% mindre sygefravær.1

25 minutter rask gang om dagen lægger op 
til syv år til din levetid - en stor undersøgelse i 
Norge2 fulgte en gruppe ældre mænd i 70’erne 
og 80’erne og fandt, at kun 30 minutters daglig 
motion, som f.eks. cykling, fik disse mænd til at 
leve op til fem år længere sammenlignet med 
mænd, som slet ikke var fysisk aktive. 

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2.  Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

MILJØFORDELE

En cykelpendler, som kører 8 km til arbejde, fire 
dage om ugen, undgår at køre 3220 km om året, 
hvilket svarer til 380 liter benzin og 750 kg CO2 
emissioner.3 

Hvis en person udskifter fem ture om ugen 
på under 2 km fra gang reducerer de deres 
kulstoffodaftryk med 86 om året (Potter 2004; 
refereret af det Europæiske Cyklistforbund). 

Mennesker i biler bliver typisk udsat for 
forureningsniveauer, som er to gange højere 
end for fodgængere og cyklister4. Forskellen 
skyldes hovedsageligt det faktum, at et lukket 
miljø (som inde i en bil) er tilbøjeligt til at have en 
større koncentration af forurenende stoffer end 
det udendørs miljø. Da cykling desuden ofte er 
den hurtigste transportform i byområder – især 
i myldretiden – tilbringer cyklister mindre tid i 
trafikken og bliver derfor mindre påvirkede af 
forurening. 

Ophæver luftforurening sundhedsfordelene 
ved cykling og gang? Nej, sundhedsfordelene 
opvejer risikoen. En undersøgelse viser, at 
sundhedsfordelene ved cykling og gang opvejes 
efter kun 7 timers cykling eller 16 timers gang i et 
gennemsnitligt bymiljø. (Tainio et al. 2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4.  Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5.  Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 

10
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SOCIALE FORDELE 

Mennesker, som bor i en gade uden motortrafik, 
kender og hjælper deres naboer i langt højere grad 
end mennesker i gader med tung trafik. Mindre 
motoriseret transport i byområder og mere aktive 
transportformer kan forbedre sociale relationer og 
kan fremme interaktion mellem naboer. (Source: 
Aldred/University of Westminster)

20 mennesker kan gå omkring på den plads en bil 
optager. (The Ramblers Association, 2010)

Gang er en afgørende del af næsten alle rejser 
med offentlig transport, så forbedret infrastruktur 
for fodgængere gavner offentlig transport. En 
undersøgelse viser, at en by med et gadenetværk, 
som er designet til offentlig transport, giver en 
betydelig stigning i det potentielle behov for 
offentlig transport.6

Journal of Transport & Health, 3(2).
6.  García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Mindre 
motoriseret 
transport i 

byområder og 
mere aktive 

tilstande kan 
forbedre sociale 
forbindelser og 
øge samspillet 
mellem naboer

SIKKERHEDSFORDELE

Sundhedsfordelene ved cykling opvejer the 
sikkerhedsrisikoen med en faktor 20 til 1.7

Antallet giver sikkerhed: Et større antal 
fodgængere og cyklister gør gang og cykling mere 
sikkert. Dette fænomen forklares ved, at bilisterne 
får en større forventning om at møde fodgængere 
og cyklister. For eksempel reduceres risikoen 
for en fodgængerulykke, hvis der er dobbelt så 
mange fodgængere med 66%.8

Desuden er cykling ikke så risikabelt som man 
almindeligvis tror. Selv om én ulykke er én for 
meget, er der i Storbritannien gennemsnitligt kun 
et dødsfald for hver 32 millioner cyklede kilometer.  
Det er over 800 gange rundt om jorden.9

Eksperter er enige om, at vi skal gå mindst 6.000 
trin om dagen for at forbedre vores sundhed, og 
10.000 for at tabe os. Det lyder af meget, men hvis 
man går til arbejdspladsen og holder sig aktiv i 
løbet af dagen, løber det hurtigt op.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  European Cyclists’ Federation (ECF), https://ecf.com/
resources/cycling-facts-and-figures
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ØKONOMISKE FORDELE 

At gøre gaderne mere fodgænger- og cyklistvenlige 
fører til mærkbare økonomiske fordele for 
lokale butikker, restauranter osv. Der er mange 
eksempler på, at dæmpning af motoriseret trafik, 
reduktion af parkeringspladser eller lukning af en 
gade for biler er en fordel for lokale forretninger. 

Et eksempel på dette er, at siden implementeringen 
af Madrids nye mobilitetsplan og byens 
adgangsregulering af biler (UVAR) i centrum, 
steg omsætningen i december 2018 med 9,5% 
på Gran Via (bilfri), med 8,6% i Madrid Central og 
med 3,3% i byen generelt.10

En undersøgelse i Storbritannien viste ligeledes, 
at efter en ny infrastruktur til fodgængere blev 
indført i et område i London, erklærede 66% af 
fodgængerne, at de købte mere, og 90% af de 
lokale virksomheder var enige i, at ændringer af 
gaderne havde medført en større omsætning.11

En undersøgelse,12 som blev ledet af det franske 
cyklistforbund (Fubicy) og CNRS med støtte fra 
den franske regering fandt, at bilister kun bruger 
53,7% af den tid, som fodgængere bruger i 
lokale butikker. Cyklister bruger mere tid i lokale 
forretninger end bilister: Gennemsnitligt 60,4% af 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, undersøgelse 
ledet af Fubicy i samarbejde med ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841

den tid, som fodgængere bruger i lokale butikker. 
Fodgængere og cyklister har en større tendens til 
at gå i lokale butikker end bilister. 

Foruden den økonomiske fordel for lokale 
virksomheder giver aktiv mobilitet også 
betydelige besparelser for den enkelte. En belgisk 
undersøgelse,13 bestilt af Bruxelles regionale 
administration, fandt at den gennemsnitlige 
indbygger i Bruxelles, som udskifter bilen med en 
cykel, vil spare 2.853 euro om året. Dette beløb 
omfatter udgifter til vedligeholdelse, skatter og 
brændstof, men ikke anskaffelsesudgifter. 

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Tid brugt 
i lokale 
butikker
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Langsigtede tiltag i 
europæiske byer
Hvad kan lokale myndigheder gøre for at 
fremme brugen af aktive transportformer? 
Læs nogle eksempler på aktiviteter og tiltag, 
som byer kan lancere. 

Der er et betydeligt potentiale for at få mennesker 
til at gå og cykle mere i byerne, hvor afstandene 
generelt er korte. For eksempel kører Londons 
befolkning næsten 2,4 millioner motoriserede 
ture (bil, motorcykel, taxi eller offentlig transport) 
om dagen, som kunne være gået til fods (under 
2 kilometer). 40% af disse ture ville tage de 
fleste mennesker under 10 minutter at gå. En 
undersøgelse identificerede yderligere 1,2 
millioner motoriserede ture, som delvist kunne 
være gået (som at køre eller tage bussen til og fra 
en jernbanestation)14. 

Derfor bør der investeres i infrastruktur til 
gang og cykling for at opnå dette potentiale. 
Men de europæiske politiske og administrative 
beslutningstagere er ofte bekymrede for øget 
trængsel, når de indfører gang- og cykeltiltag i 
deres byer. Faktisk viser adskillige undersøgelser, 
offentliggjort af FLOW-projektet,15 at etablering 
af gang- og cykelinfrastruktur mindsker 
trængslen. For eksempel gav indførelse af bedre 
fodgængerinfrastruktur i Strasbourg 40% kortere 
rejsetid i bus. 

Der kan anvendes mange forskellige 
foranstaltninger for at fremme cykling og gang og 
for at gøre disse transportformer sikre.

14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

2.4 millioner rejser 
dagligt ved motoriserede 
tilstande

forbedret 
fodgænger-

infrastruktur 
i Strasbourg 

førte til et fald i 
busrejsetiden

40% ville tage de fleste 
mennesker mindre end 

10 minutter at gå

40% 

PLANLÆGNING AF BÆREDYGTIG MOBILITET 

For at opnå en sammenhængende planlægning af gang og cykling i byer 
og for at tilpasse gang- og cykelstrategier til den overordnede urbane 
transportstrategi, er det nødvendigt at udvikle særlige planer eller strategier. 
Disse planlægningsdokumenter kan udgøre en del af eller gang integreres i 
en bys bæredygtige urbane mobilitetsplan (SUMP).

I Polen i 1993 var Kraków den første by, som indførte en bæredygtig 
transportpolitik med formål at udnytte pladsen bedre og at behandle alle de 
forskellige transportformer retfærdigt.  I denne forbindelse blev byen opdelt 
i tre zoner (A,B og C). Alle A-zoner var kun til fodgængere og cyklister, 
B-zonerne tillod begrænset adgang for motoriserede køretøjer, og C-zonerne 
var primært til biltrafik. På tværs af alle zonerne var et vigtigt mål at gøre 
byen mere tilgængelig for mennesker med reduceret mobilitet. Derfor indførte 
Krakow stemmebaserede informationssystemer ved trafiklys, nogle kantsten 
blev gjort lavere ved gadekryds, og der blev installeret lifter ved større 
gadekryds med flere niveauer. På nogle fortove blev der lavet taktile linjer for 
at gøre blinde opmærksomme på gadekryds i nærheden. Denne forbedrede 
infrastruktur var en fordel for alle brugere og ikke kun for mennesker med 
reduceret mobilitet.16

Basel kanton i Schweiz havde integration af gang og cykling som kerneområde 
i deres bæredygtige urbane mobilitetsplan. Dette strategiske dokument 
har fokus på implementering af en blandet infrastruktur og bevidstgørende 
foranstaltninger. Blandt de mest synlig tiltag er etablering af en cykel og 
gangbro over et farligt vejkryds, at sørge for flere cykelparkeringspladser 
ved større knudepunkter for offentlig transport og personaliserede 
transportplanlægningskampagner. 

Desuden kan oprettelse af arbejdsfunktionerne “fodgængermedarbejder” 
og “cykelmedarbejder” i den kommunale administration, som det er 
tilfældet i Wien,17  hjælpe med bedre planlægning og koordinering af aktive 
mobilitetsplaner og aktiviteter. 
16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
17.  Byen Wien: https://www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/mobilitaetsagentur.html
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FORBEDRET INFRASTRUKTUR 

Når man snakker om infrastruktur til fodgængere og cyklister er 
tilvejebringelse af brede, behagelige, sikre og godt vedligeholdte fortove og 
cykelstier afgørende.

I centrum af Paris er der blevet skabt et otte 
hektar stort frirum uden biler til gang, cykling og 
fritidsaktiviteter langs med Seinen18.  Indtil for nyligt 
var området en stærkt trafikeret hovedvej langs med 
floden præget af tung motortrafik. Seks måneder 
efter flodbredden blev gjort tilgængelig for cyklister 
og fodgængere registrerede Paris 1.349 færre biler 
(28,8%) om dagen i byens centrum (februar 2017 
sammenlignet med 2016). Dette passer ind i en 
større kontekst med store investeringer og indførelse 
af omfattende 30 /km/t zoner, 20 km/t “mødezoner” 
og fodgængerområder19. 

Infrastruktur til cykling og gang findes ikke kun i store byer som Paris. 
Mellemstore byer som Vitoria-Gasteiz (Spanien), Groningen (Holland) eller 
Graz (Østrig) bruger innovative metoder til at gøre aktiv mobilitet så nemt og 
behageligt som muligt. 

Vitoria-Gasteiz var pioner med lanceringen af 
begrebet “superblokke”20. Byen blev inddelt i et antal 
parceller, hvor fodgængere og cyklister fik højeste 
prioritet. Biler og offentlig transport blev flyttet 
ud af blokkene til de omkringliggende veje. Efter 
implementeringen af superblokkene i 2014 opnåede 
Vitoria-Gasteiz en andel af aktive transportformer på 
67%21. 

18.  Paris Info: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/paris
20.  CIVITAS measures: https://civitas.eu/measure/superblocks-model
21.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=158&map=1 

reduceret 
trafik i Paris 
centrum 
seks 
måneder 
efter at 
kajen 
blev gjort 
tilgængelig 
for 
cyklister og 
fodgængere

28.8%

I byen Groningen, i det nordlige Holland, er 
cykelinfrastrukturen blevet udviklet siden 
halvfjerdserne for at give cyklister flere fordele 
end bilister. Infrastrukturen omfatter adskillige 
“cykelgader”, som er gader udlagt som cykelruter, 
men hvor biler også er tilladt. Denne type infrastruktur 
giver en betydelig forbedring af sikkerheden for 
cyklister. Kommunen fortsætter med at implementere 
innovation i cykelinfrastrukturen med indførelse af 
opvarmede cykelstier og intelligente trafiklys, som 
prioriterer cyklister22. Ifølge den hollandske regering 
er cykling som transportform nået op på næsten 50% 
i Groningen23.

I Graz er der blevet anvendt en omfattende strategi for promovering af aktive 
mobilitet gennem investering i cykelinfrastruktur og informationskampagner. 
Byens cykelnetværk består af 123 km cykelstier, dertil kommer 800 
km cykelvenlige 30 km/t zoner. Graz har også et af verdens største 
sammenhængende fodgængerområder (6% af den indre by)24. Dette giver en 
høj andel af både cykling og gang: 20% til hver transportform25.

I en mindre by forbedrede EUROPÆISKMOBILITETSUGE præmievinderen 
Igoumenitsa (Grækenland) sit cykelnetværk (bygning af nye stier, udvidelse, 
renovering, skiltning) og udviklede offentlig cykeludlejning og delesystemer. 
Kommunen oprettede og udvidede også gågader, forbedrede fortove, 
vejkryds og fodgængerovergange. 

22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23. Ministry of Infrastructure and water management, 2018, Cycling Facts, https://bit.ly/2vqpzAF
24.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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Cykling modal 
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CYKELPARKERING

Tilstedeværelse af tilstrækkelige cykelparkeringsløsninger er afgørende for at 
fremme cykling i byer og for at skabe forbindelse med offentlig transport eller 
gøre det muligt for folk at gå rundt i byens centrum efter at være ankommet 
på cykel. 

Mange europæiske byer investerer i cykelparkeringsfaciliteter og 
bygger i nogle tilfælde stort for at opfylde behovet. I Utrecht, Holland vil 
cykelparkeringen under togstation for eksempel få kapacitet til at opbevare 
12.500 cykler i slutningen af 2020.26 Selv om dette resultat kan virke mindre 
spektakulært, er bulgarske byer meget aktive, når det gælder etablering af 
ny cykelparkering, da den nationale lovgivning om parkering siden 2016 har 
krævet, at cykelparkeringer skal placeres forskellige steder i byområder. 
Lovgivningen gælder blandt andet for boligområder (1,5 parkeringspladser 
pr. lejlighed), kollegier (1 parkeringsplads pr. 2 senge), kontorbygninger (1 
parkeringsplads pr. 100 m2 kontorareal), butikker (1 parkeringsplads pr. 35 
m 2 og selvfølgelig for offentlige transportstationer (1 parkeringsplads pr. 30 
passagerer/time).27

Innovativt design af cykelparkingsinfrastruktur findes i europæiske byer 
som Hradec Králové i Tjekkiet, hvor der blev bygget et fuldautomatisk 
‘parkeringstårn’ i 201528. Det syv etager høje tårn sørger for sikker parkering 
til over 110 cykler på et areal på kun 8 x 8 m. Tårnet ligger lige i nærheden af 
togstationen, sådan at parkeringsfaciliteterne er synlige og giver indbyggerne 
mulighed for at bruge bæredygtige transportformer uden besvær. 

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Making Buildings Fit for Sustainable Mobility, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://bit.ly/2ICoE8y

ANVENDELSE AF NY VÆRKTØJER TIL GANG OG 
CYKLING 

Brugen af apps til mobiltelefoner og andre 
elektroniske apparater kan hjælpe byerne med 
at mobilisere deres borgere og få folk til at gå og 
cykle mere. Gdansk kommune (Polen), indførte et 
aktiv-mobilitet-spil i nogle lokale skoler. Eleverne 
kunne registrere deres gå- og cykelture med at 
trykke på deres personlige kort med elektroniske 
sensorer. Tre måneder efter kampagnen nåede det 
antal elever, som gik til deres skole til fods, op på 
57,4% sammenlignet med 48,4% før kampagnen29. 

I Bologna (Italien) belønner Bella Mossa appen 30cyklister og fodgængere 
med præmier i form af biograf billetter eller gratis drinks i bestemte barer. 
Appen gør det muligt for kommunen at holde 15.000 brugere i regelmæssig 
aktivitet. 

Lanceringen af elektriske cykler hjælper med at fremme anvendelsen 
af cykler til længere ture og gør cykling mere tilgængeligt, for eksempel 
for ældre borgere. Ved at inkludere elektriske cykler i deres offentlige 
delecykelflåde kan byerne gøre elcykler tilgængelige for alle. To glimrende 
eksempler er Milano med sit BikeMi program31 og Madrid med sit BiciMAD 
program 32. Disse byer tilbyder henholdsvis 1.150 og 2.028 elcykler til deres 
borgere. Mens flåden i Madrid er 100% elektrisk, deler de elektriske og de 
konventionelle delecykler de samme docking stationer. 

29.  SWITCH factsheet: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  REFORM Good Practice https://bit.ly/2GuwwFS
31.  BikeMi hjemmeside : https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
32.  BiciMAD hjemmeside : https://www.bicimad.com/index.php?s=que

stigning i elever, 
der går i skole 
i Gdańsk som 

følge af et aktivt 
mobilitetsspil

9%



22 23

LOVGIVNING OG BEVIDSTHEDSFREMMENDE 
FORANSTALTNINGER
Foruden at gøre cykling og gang mere sikkert har indførelsen af 30 km/t zoner 
og potentiale til at dæmpe den motoriserede trafik og dermed at mindske 
støj og emissioner i bestemte områder. I Tyskland har transportministerierne 
godkendt lovændringer, som giver mulighed for indførelse af 30 km/t zones 
på hovedveje i nærheden af skoler, børnehaver og hospitaler.  Indtil nu har 
de været begrænset til boligområder. 

reduktion af det 
samlede daglige 
volumen af 
motorvognsture 
takket være 
School Streets 
initiativet i 
Bolzano

8%

at forbedre fællesskabsfølelsen og fremmer børns udvikling af sociale 
kompetencer i en tidlig alder. Konceptet har nu spredt sig til flere lande, 
herunder Irland, hvor byerne Dublin, Waterford og Limerick promoverer 
denne gode praksis. 

Kampagner for gang og cykling er ikke kun rettet mod børn, i Bruxelles 
hjalp bevidsthedsfremmende kampagner som “Cykel på arbejde”34 eller 
“Cykeloplevelse”35 med at opnå et modalt skift til cykling, mens gang 
promoveres ved at udvide det centrale fodgængerområde til 50 hektarer, det 
andet største i Europa.. 

34.  Bike to work website: https://www.biketowork.be/ 
35.  Bike Experience website: https://bikeexperience.brussels/

Deltagerne på 
grundskole-

bussen i 
Córdoba helt 

eller delvist 
skiftet til at gå 43.7% 

Skolevejsinitiativet hjælper med at forbedre 
sikkerheden og transportautonomien for elever 
i indskolingen i Bolzano. Initiativet lancerer en 
tidsbegrænsning for bilers adgang til bestemte 
gader omkring en skole i et kort tidsrum (f.eks. 
15 minutter) ved spidsbelastningerne ved 
begyndelsen og slutningen af skoledagen. Det 
forebygger effektivt, at forældre sætter børn 
af og henter dem ved skolernes porte. Der er 
omkring 6.000 børn i indskolingen i Bolzano, 
hvoraf 80% transporteres bilfrit på alle ture i 
byen. For at illustrere den grad af trængsel som 
Skolevejsinitiativet forebygger – hvis de 6.000 
børn blev kørt til skole, ville der være mindst 
4.800 ekstra ture på vejnettet i myldretiden. Dette 
svarer til 8% af den samlede mængde af ture med 
motorkøretøjer33. 

En pilotundersøgelse af en ‘gåbus’ service 
(dvs. en gå-i-skole gruppe) oprettet til en 
underskole i Córdoba (Spanien) viste, at 43,7% 
af deltagerne helt eller delvist ændrede deres 
valg af transportform fra privatbiler til gang. En 
undersøgelse af Kingham og Ussher (2007) 
fastslår, at skole-gå-busser kan hjælpe med 

33.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, https://bit.ly/2a01oAX
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Hvilke aktiviteter kan vi 
organisere for at opnå 
multimodalitet?

Brug sociale medier og inddrag dine borgere:

Promover gang og cykling på dine sociale medier. Brug dette års 
slogan og det tilsvarende hashtag: Gå med os! & #WalkWithUs 

Gang udfordring: lancer en kampagne på sociale medier og 
inddrag lokale butiksejere. I weekenden kan du spørge, hvor 
lang tid det vil tage at gå til deres yndlings café eller park. Og 
undersøg, om de har ret! Vi vil gerne vædde på at de overvurderer 
det. Mens de er der, kan de shoppe eller få sig en god kop kaffe 
og en kage og derefter gå en anden vej hjem.

Organiser en selfie-konkurrence på de social medier, og se 
hvem, der poster billeder af sig selv i færd med at bruge de 
mest aktive transportformer for at komme fra A til B for at vinde 
præmien! Præmien kan være en pæn ting eller en service, som 
har forbindelse med at gå og/eller cykle. 

Gang og cykling handler ikke kun om mobilitet, det 
handler også om at føre folk sammen: 
Aktiv mobilitet er billigt og bør være tilgængeligt for alle. Vis, at 
en by der er bygget til mere gang og cykling også er tilgængelig 
for mennesker med reduceret mobilitet.
Få folk til at dele deres gang- og cykeloplevelser. For eksempel 
kan aktive mobilitets ‘mestre’ ledsage frivillige på deres daglige 
ture i en uge og vise dem de bedste ruter. 
I virksomheder og skoler kan man bede folk om at vise, hvor de 
bor på et kort. Folk, der pendler på de samme ruter, kunne rejse 
sammen til fods eller på cykel! 

Organiser aktiv mobilitet konkurrencer på eller mellem 
arbejdspladser, boligkvarterer og skoler for at opmuntre folk til at 
cykle og gå mere. Giv folk et stort incitament til at lade bilen stå, 
sæt en værdifuld præmie på spil (f.eks. en cykel eller en ekstra 
feriedag). 
Samarbejd med andre byer og deltag i en konkurrence mellem 
byer via en fælles mobilapp. Hvem går flest skridt? 
Der er så mange aktive former for mobilitet: gang, cykling, 
elcykler, ladcykler, scootere og selv rulleskøjter, skateboards eller 
hoverboards. Organiser et midlertidigt ‘aktivt mobilitetspunkt’, 
hvor folk kan prøve nye mobilitetsformer.  
Indsæt et midlertidigt interaktivt skiltesystem. Folk kan skrive 
afstanden og den tid det tager at nå et bestemt mål på skiltene, 
når de går eller cykler.
Mange mennesker kender kun deres by set fra bilen. Arranger 
‘alternative ture’ til fods eller på cykel og hjælpe dem med at 
opdage byen på en ny måde som turister i deres egen by! 
Brug aktivitetsugen til at skabe ‘pop-up’ parker eller ‘pop-up’ 
mødesteder. I stedet for parkeringspladser får folk plads til at 
møde nye venner og have det sjovt!

Inddrag lokale beboere og interessenter for at 
forbedre forholdene for gang og cykling hele året:

Brug kampagnen til at gennemføre undersøgelser blandt 
borgerne af, hvad de mener om at gå og cykle i din by, hvilke 
ændringer de kunne tænke sig, og hvad der kunne få dem til at 
lade bilen stå. Hvis din by er i gang med en rådgivningsproces for 
f.eks. en bæredygtig urban mobilitetsplan er den EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE den perfekte mulighed for at starte processen!
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Samarbejd med de lokale delecykel operatører og forslå gode 
tilbud i aktivitetsugen. September er et godt tidspunkt at få nye 
transportvaner til skole eller arbejde. 
Der er mange mobilapps, som gør gang og cykling mere 
behageligt og attraktivt. Hvorfor ikke arbejde med en af disse 
apps for at opmuntre folk til at gå og cykle mere?36 
Samarbejd med medierne for at få regelmæssige indslag 
i lokalradioen. Nogle radiostationer tilbyder lavere priser til 
lokaleinitiativer, men måske kan du forhandle dig til noget gratis 
dækning eller et sponsorat.  
Arbejd med tog- og/eller offentlige transportselskaber i din by 
og vær sikker på, at folk opmuntres til at gå eller cykle til deres 
stationer. Funktionel og nem cykelparkering hjælper helt sikkert.  

Oplysning er nøglen til at øge andelen af gang og 
cykling på længere sigt:

Jo tidligere børn opdager, at man kan gå og cykle i byen, desto 
mere vil de foretrække det og holde sig til det som voksne. Udvikl 
pædagogiske værktøjer og/eller spil sammen med skoler, og gør 
den nye generation til den ‘aktive mobilitets generation’. 
Der er blevet arbejdet på at gøre varevogne og tungere biler 
(kendt som SUV’er) mindre farlige i tilfælde af en kollision 
med fodgængere eller cyklister. Mange sammenstød vil 
kunne undgås, fordi de vil blive udstyret med fodgænger- og 
cyklistdetektionssystemer. Andre forbedringer omfatter ‘direct 
vision’ til chauffører af last- og varebiler. Udstil eksempler på 
mere sikre køretøjer i samarbejde med lokale vognmænd og øg 
bevidstheden.
Organiser en kampagne rettet mod børn og voksne og reflekser, 
som reducerer risikoen for at blive involveret i en ulykke med op 
til 85%. Få inspiration fra “Årets refleksdag” i Danmark: uddel 
reflekser og arranger et “refleksløb”.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Tilpas dit sprog og dine budskaber: 

For at opmuntre folk til at bevæge sig til fods eller på cykel, brug 
argumenter som har en tydelig indflydelse på deres dagligliv: 
det er billigere, det er gratis fitness, det er hurtigere en at tage 
bilen.  Sundheds- og/eller miljøargumenterne er nogle gange for 
abstrakte. 
Du bør opfordre til gensidig respekt mellem alle transportformer 
og minde bilister om, at fodgængere og cyklister har forrang, som 
de mest sårbare. 
For at fremme gang og cykling brug eksisterende, komfortabel og 
behagelig infrastruktur og promover respektfuld adfærd. 
Tal ikke for meget om sikkerhed, i folks bevidsthed er vejsikkerhed 
= fare
Når man regulerer køretøjers adgang til bestemte områder, lukker 
man det ikke (for biler), man ÅBNER det faktisk (for mennesker)! 

Vær ambitiøs 

Organiser en bilfri dag i hele byen 

Da dette års bilfri dag falder på en søndag (22. september), kunne 
du udvikle og promovere et alternativt tilbud til familier og turister, 
hvor du inviterer dem til at afprøve alle transportmulighederne. 
Da gaderne vil være fri for biler, kan du arrangere en festival, 
som den i Wien https://www.streetlife.wien/streetlife-festival/ 

Hvorfor ikke sætte en ny verdensrekord? Der er masser af 
verdensrekorder som kan indstiftes eller overgås.  Brug din 
fantasi og sæt en aktiv mobilitets-verdensrekord sammen med 
dine lokale borgere 
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Få inspiration fra ‘Aktivitetsboksen’ til lokale kampagnefolk, som er 
udarbejdet af den tyske nationale EUROPÆISKMOBILITETSUGE 
koordinator.  
En af idéerne er: lancering af en fotokonkurrence med folk, 
der efterligner det berømte Beatles Abbey Road foto i... en 
fodgængerovergang. Hvorfor ikke deltage i den europæiske 
fotokonkurrence? Find flere originale idéer (på tysk) på https://
bit.ly/2Br5Lmz
Vælg nogle idéer fra de bedste eksempler udvalgt af det 
europæiske cyklistforbund: https://bit.ly/2CiVt4e

Ressourcer

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO



31

HÅNDBOG FOR LLOKALE 
KAMPAGNEFOLK

Håndbogen for lokale kampagnefolk 
forklarer de tre deltagelseskriterier 

(aktiviteter i løbet af ugen, 
permanente tiltag og bilfri dag) 

og hvordan man tilmelder sig 
online. Den indeholder også et 

kapitel om DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE-præmier.

DE TRE DELTAGELSESKRITERIER

Alle byer i Europa og omegn inviteres til at deltage i DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETS- UGE. Deres online tilmelding vil blive godkendt, så længe de 
opfylder mindst et af følgende kriterier:

 � Arrangement af aktiviteter i ugen fra 16-22 september, som indeholder 
årets tema.

 � Implementering af mindst et nyt permanent tiltag, som bidrager til 
et skift fra privatbilen til bæredygtige transportformer. Tiltag, som er 
etableret i de seneste 12 måneder er også gyldige, på den betingelse 
at de promoveres i løbet af ugen fra 16-22 september. 

 � Fejring af den bilfri dag, helst den 22. september ved at udpege et eller 
flere områder til at være reserveret til fodgængere, cyklister og offentlig 
transport i mindst en hel dag (1 time før til 1 time efter arbejdsdagen). 

Kun byer som forpligter sig til alle de tre ovenstående kriterier vil blive ‘Guld 
Deltagere’ og vil blive kandidater til DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE-
præmier (se nedenstående kapitel).

HVORDAN MAN TILMELDER SIG ONLINE

Gå til www.mobilityweek.eu og klik på tilmeldingsknappen.

30
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Efter at have tilmeldt dig for første gang eller have logget på sidste års konto, 
skal du udfylde online tilmeldingsformularen. Du kan vælge sprog.

Byer skal oplyse følgende:

 � Aktiviteter arrangeret i ugen fra 16-22 september. 
 � Permanente tiltag implementeret i de seneste 12 måneder, som 

promoveres i ugen 16-22 september.
 � Information om det/de område(r) som lukkes for vejtrafik på den bilfri 

dag og arrangerede aktiviteter den dag. 
 � EU-relaterede initiativer, som din by også deltager i.

Efter færdiggørelse af online tilmeldingen, vil din nationale koordinator 
godkende indgivelsen. Når den er godkendt, sendes der en automatisk 
bekræftelsesmail. Først her vil din bys deltagelse blive offentliggjort på 
‘Deltagersiden’. 

Du vil til enhver tid kunne opdatere de angive oplysninger indtil slutningen af 
september.

Efter behov kan du nemt opdatere din bys profil med navn og e-mailadresse 
på den lokale kampagneleder for DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 
i kommunen. Hvis din by allerede har en profil, men du har glemt login 
oplysninger eller e-mail adressen, kan du kontakte din nationale koordinator 
eller det europæiske sekretariat for at få hjælp.

Underskrivelse af charteret er kun obligatorisk, hvis man ansøger om DEN 
EUROPÆISKE MOBILITETSUGE præmien.
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HVORDAN DU KOMMER I GANG MED 
KAMPAGNEN
Begynd med at analysere årets tema, se hvad det indebærer og find et fokus, 
som passer til din by og nationale kontekst. Prioriter en allerede eksisterede 
god praksis højest. Undersøg evt. hvordan den kan styrkes eller udvikles 
yderligere, og læg en plan for forbedring af den.

Sørg for politisk opbakning. Hvis din administration synes at det er svært 
at forholde sig til årets tema, fordi de ikke opfatter det som relevant for jeres 
by, så bed din nationale koordinator om et støttebrev. 

Vær ikke alt for polemisk eller negativ i de budskaber, du vælger at 
udsende. Selvom det ikke er realistisk, at vi kan forvente at fjerne private biler, 
lastbiler og andre køretøjer fra vejene for at tackle de negative økonomiske 
virkninger af individuel motoriseret transport, kan vi helt sikkert vise, at der 
er mange forskellige muligheder for offentligheden og virksomhederne for at 
flytte og transportere varer. 

Saml beviser. Du bør samle fakta og tal som støtter bæredygtig mobilitet i 
din by. Brug disse som bevis for at understrege dine budskaber til forskellige 
målgrupper. 

Opbyg effektive partnerskaber. At opnå smart og bæredygtig mobilitet 
er en langvarig proces, som ikke alene kræver politisk støtte, men også 
forpligtende partnerskaber. Lokale myndigheder opfordres til at indgå i 
sådanne partnerskaber og inddrage lokale aktører så meget som muligt.
De enkelte lokale myndigheder bør finde lokale partnere, som er relevante 
for de forskellige arrangementer og koordinere forberedelsen af DEN 
EUROPÆISKE MOBILITETSUGE i tæt samarbejde med dem. 

Derfor bør kommunerne etablere partnerskaber med (offentlige) 
transportorganisationer, miljø-, sundheds- og sportsorganisationer, lokale 
virksomheder (herunder deres eksterne kontakter, f.eks. kunder, leverandører, 
partnere), de (lokale) medier osv. 

Virksomheder er ofte interesserede i at deltage for at vise, at de 
accepterer deres ansvar for at modvirke klimaforandringer og tager vare på 
lokalsamfundet og deres ansattes sundhed.  Lokale myndigheder bør bruge 
disse argumenter for at få flere partnere om bord. 

Virksomheder, organisationer og andre potentielle partnere, som ikke kan 

være deltagere i DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE (16-22 September), 
men planlægger at arrangere nogle supplerende aktiviteter i løbet af året, 
kan tilmelde sig individuelt. Takket være MOBILITYACTIONS funktionen, kan 
disse organisationer gå ind på www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions 
og tilmelde deres aktivitet.  

Byg på eksisterede initiativer. Hvad enten det er lokalt, regionalt eller 
nationalt, må der være en række eksisterende initiativer, som relaterer til din 
kampagnes fokus på en eller anden måde. At tilpasse sig til dem kan styrke 
din sag, forstærke dit budskab og reducere arbejdsbyrden.

AKTIVITETER I UGEN 16-22 SEPTEMBER
Byerne bedes om at fokusere på årets kampagnetema ved udvikling af deres 
program. Men de kan arrangere aktiviteter om specielle emner i forbindelse 
med bæredygtig bytransport. Her er nogle eksempler på gentagne aktiviteter. 

Officiel lancering af DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 

Offentlige og mediebegivenheder den 16. september er perfekte til lancering 
af kampagnen. Ved en lanceringsbegivenhed kan man:

 � Underskrive chartet offentligt med en politisk repræsentant for at vise 
engagement. 

 � Lancere de permanente tiltag, som byen har planlagt.
 � Præsentere specialtilbud som en billet med lavere offentlige 

transporttakst  
 � Arrangere en guidet vandretur eller en kritisk masse af cyklister

Og glem ikke at invitere medierne, partnere og borgere på forhånd! 

Offentlige transportaktiviteter 

Alle offentlige transportaktører kan bruge kampagnen som en mulighed 
for at promovere multimodale løsninger og bevise, at de kan tilbyde reelle 
alternativer til private biler. 

Følgende er en række aktiviteter i forbindelse med offentlig transport.

 � Pendling med offentlig transport: introducer specielle tilbud, tilbyd 
fyraftensdrinks ved stoppesteder i nærheden eller i bussen, 
opstil en pendler-udfordring, arranger en debat mellem offentlige 
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transportoperatører og pendlere, informer passagerer om samkørsel 
og delebilsordninger osv.

 � Tilgængelig offentlig transport: samarbejd med handicaporganisationer, 
aktiviteter med kørestole eller bind for øjnene for at få andre til at forstå 
udfordringerne for mennesker med reduceret mobilitet osv.

 � Kommunikation med kunder og personale: gennemfør undersøgelser 
om brugertilfredshed og forventninger, arranger besøg på 
kontrolkontoret for offentlig transport med forklaringer angående 
frekvens, hastighed og ruter, forbered en udstilling af innovativ offentlig 
transport med testkørsel af nye rene og intelligente køretøjer osv.

Cykelaktiviteter 

Cykling hænger sammen med alle de aspekter, som gør en by ‘beboervenlig’. 
Cykler sparer plads og energi og forårsager hverken støj eller luftforurening.

Alle forslagene til aktiviteter på denne liste kan skabe opmærksomhed om 
fordelene ved cykling.

 � Pendling på cykel: opsæt et informationspunkt, etabler et ‘partner’ 
program for nye og mere erfarne cyklister, arranger en ‘vi cykler 
på arbejde’ dag, tilbyd morgenmad til folk, som cykler på arbejde, 
brug eksisterede apps til cykeludfordringer, deltag i den sociale 
cykeludfordringosv.

 � Cykelservice og infrastruktur: samarbejd med de lokale cyklistforbund, 
tilbyd en cykelreparationsservice, distribuer information om sikre 
cykelruter, arranger en tur på en nyligt indviet cykelsti, bed lokale 
cyklistforbund eller politiet om at give cykler et serienummer for at 
forebygge tyveri osv. 

 � Cykling er mode: arranger en udstilling af nye cykelmodeller og 
prototyper, afhold et modeshow med cykeltøj eller udvikl cykelkits osv. 

Gangaktiviteter 
Selv om det nogle gange bliver overset, er gang en vigtig transportform. De 
foreslåede aktiviteter kan nemt arrangeres. 

 � Pendling til fods: virksomheder opfordres til at belønne personale, som 
går til arbejde (f.eks, morgenmad, økonomiske incitamenter eller ekstra 
ferie), få direktøren til at gå en tur i gaderne rundt om virksomhedens 
bygninger for at undersøge tilgængeligheden for fodgængere osv. 

 � ‘Levende gader’: arranger at kommunale ledere udforsker byen til fods 
for at bedømme problemer som fysiske barrierer, huller i fortovene, 
forbudt parkering, henkastet affald osv. 

 � ‘Parkeringsdag’: inviter beboerne til at bruge parkeringspladser på en 
kreative måde, plant træer i en mindre attraktiv gade, få butiksejere til 
at være med i kampagnen. 

 � Skoler: børn følges af højtstående embedsmænd på deres 
daglige skole vej, alle former for konkurrencer eller aktiviteter, som 
slangelegen, er en god ide, brug ny teknologi til at aktivere børnene.

 � Grønne ruter: arranger gå/cykelture eller picnics på eksisterende 
og uofficielle (med forsigtighed) grønne ruter sammen med lokale 
repræsentanter 
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Fremme af ansvarlig anvendelse af biler 

Folk med behov for at bruge deres bil til bestemte formål kan også bidrage til 
et mere bæredygtigt bymiljø.

En lang række aktiviteter kan overvejes jævnfør nedenstående liste. De går 
lige fra forsigtig og sikker kørsel til større antal passagerer pr. bil (samkørsel). 

 � Tilbyd bilejere, som kører alene og sidder fast i trafikpropper en 
‘stresskugle’ eller noget andet, som kan bevidstgøre dem om 
konsekvenserne af deres adfærd

 � Inviter køreskoler til at tilbyde timer i energibesparende kørsel (øko-
kørsel)

 � Promover øko-kørsel blandt professionelle chauffører som 
skolebuschauffører, taxichauffører, chauffører for virksomheder og 
institutioner osv. 

 � Igangsæt en kampagne sammen med lokale benzinstationer for at 
opfordre til regelmæssigt tjek af dæktryk (under 0,4 bar betyder at 
energiforbruget forøges med 10%)

 � Arranger konkurrencer, hvor bilejere afleverer deres kørekort i en 
bestemt periode og modtager et kort til offentlig transport i stedet

 � Når der udsendes trafikinformation i lokalradioen, kan man opfordre 
bilejerne til at skifte og kombinere med andre transportformer, hvis de 
vil undgå trafikpropper

 � Nuværende delebil og samkørselsordninger
 � Hvis der ikke er delebiler i din by, igangsæt en undersøgelse for at 

finde potentielle bildelere til en fremtidig ordning 
 � Arranger en udstilling, hvor publikum kan se og prøve rene, elektriske, 

hybrid og biogasbiler
 � Undersøg om borgmesteren kan bruge en el-bil i DEN EUROPÆISKE 

MOBILITETS UGE for at tiltrække mediernes opmærksomhed

Fragttransport i byen 

Bæredygtig mobilitet handler ikke kun om, hvordan vi bevæger os rundt 
i vores byer, men også om hvordan vi transporterer varer. For at fremme 
bæredygtig fragttransport i byerne kan du organisere et løb for ladcykler, 
leveringsudstilling, lancere nye deleordninger for ladcykler, klare dit 
arrangements logistik med ladcykler osv.  

Mellem 50% og 70% af fragttransporten i europæiske byer kunne flyttes til 
(lad)cykler, i følge forskning fra Vrije Universiteit Brussel og erfaringer fra 
Cyclelogistics projektet.

Skab et særligt område til leverancer. En platform eller parkeringsplads uden 
for det/de bil-fri område(r) ville være reserveret til vareleverancer til senere 
levering til butikkerne. Rene køretøjer skal så levere varerne til butikkerne. 

Promovering af mobilitetsplanlægning 

Mobilitetsplanlægning kan være et effektivt værktøj til at opnå 
adfærdsændringer. I DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE kan lokale 
myndigheder etablere partnerskaber med skoler og virksomheder og 
implementere skolemobilitetsplaner og pendlerplaner. 
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For at opmuntre til adfærdsændringer kan du organisere aktiviteter som 
at promovere bæredygtig pendling i personaleblade, give præmier til 
bæredygtige virksomheder, etablere en arbejdsgruppe for ansatte eller en 
koordinator for mobilitetsspørgsmål osv. 

SUMP-aktiviteter 

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE er en fantastisk mulighed for at 
vække interesse for bæredygtige (sustainable) urbane mobilitetsplaner 
(SUMP). Du kan organisere flere forskellige aktiviteter for yderligere at 
promovere din SUMP:

 � Arranger en udstilling om de mulige scenarier for transportudviklingen
 � Organiser en konference om den urbane mobilitetsplan 
 � Arranger kvartermøder om urban mobilitet
 � Præsenter/implementer nogle af tiltagene i den urbane mobilitetsplan 

(nye busruter, nye ‘park & ride’ faciliteter, cykelstier, grønne 
pendlerplaner, mobilitetscentre osv.)

Fritids- og underholdningsaktiviteter 

Fritidsaktiviteter kan give mulighed for at opdage byen på en sikker måde 
og nyde den under roligere forhold uden biler. Ikke desto mindre bør fokus 
for DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE forblive urban transport og ikke 
sport eller kultur.

 � Særlig busruter til udforskning af byen
 � Ture organiseret af guider eller vandreforeninger 
 � Fodgængermarcher i samarbejde med sportsforretninger, skoler, 

foreninger osv.
 � Hotelnøgler, som også giver adgang til offentlig transport eller 

delecykler
 � Arranger gratis koncerter, teaterforestillinger, gadeforestillinger, artister, 

klovne osv. på offentlige steder
 � Stil en tom væg til rådighed på en central plads for at indsamle folks 

meninger
 � Bed lokale sportsklubber og/eller butikker og virksomheder om at 

organisere sportsaktiviteter i gaderne
 � Tilbud køreture med specielle transportmidler som hestevogne, 

turisttog, soldrevne både osv.

Sundhedsaktiviteter

Sundhedskonsekvenserne fra transport påvirker næsten hele befolkningen, 
men især sårbare grupper som børn og gamle. 

Lokal sundhedsservice, sundhedsforsikringsselskaber, patientforeninger 
og sportsorganisationer kan være passende partnere til organisering af 
mobilitets- og sundhedsaktiviteter. 

 � Bed luftkvalitetsovervågningsnetværket, de europæiske miljø 
og/eller energiagenturer (EEA, IEE) eller informations- og 
dokumentationscentre for støj (INCE, CIDB) om at opstille en udstilling 
om luft og støj

 � Bed politiet og /eller biltekniske kontrolcentre om at tilbyde anti-
forureningstests på biler på parkeringspladser

 � Inviter sundhedsforsikringsorganisationer til at komme med information 
om sundhedsfordelene ved fysisk aktivitet, hvordan man integrerer 
fysisk aktivitet i sin daglige rutine osv.

 � Bed et hospital/læger som at tilbyde ‘sundhedstjek (blodtryk, 
cirkulation, vægt, knoglemasse osv.) for at fremme 
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sundhedsbevidstheden
 � Brug en bærbar luftkvalitetsmåler, som kan sættes ind under brugen af 

forskellige transportformer

PERMANENTE TILTAG

En opdateret liste over permanente tiltag vil blive vist på online formularen, 
når du tilmelder dig. Dette kapitel er kun en introduktion til den lange liste 
over permanente tiltag, som din by kan implementere. 

Deltagende byer bedes om at præsentere deres nye permanente tilbud, 
som bidrager til modal overførsel fra privatbiler til miljømæssigt sunde 
transportmidler. 

Hvor det er muligt skal mindst et af disse tiltag være permanent ændringer af 
veje til fordel for gang, cykling eller offentlig transport, dvs. bredere fortov, nye 
cykel- eller busbaner, nye trafikdæmpende anordninger, lavere fartgrænser.

Disse tiltag behøver ikke at være dyre. De viser den lokale myndigheds 
engagement i bæredygtig urban mobilitet. Nogle mulige permanente tiltag er:

Offentlig transport 

 � Forbedring og udvidelse af det offentlige transportnetværk (hurtige 
baner til biler med flere passagerer, nye stoppesteder, nye linjer, 
reserverede områder osv.)

 � Større frekvens, indførsel af ekspresruter etc. 
 � Brug af renere køretøjer i den offentlige transportflåde (elektrisk, 

hybrid, biogas osv.) 
 � Multimodal billetering 
 � Integreret service for forskellige former for offentlig transport 
 � Forhandling om stoppesteder i nærheden af store arbejdspladser med 

operatører
 � Tillad cykler i den offentlige transport uden for myldretiden 
 � Byg nye cykelstativer ved stoppesteder for offentlig transport
 � Tilpas busstoppesteder 
 � Hav køreplaner og anden information i tilgængelige formater (stor 

skrift, Braille, audioformat osv.)
 � Tilpas infrastrukturen for at få bedre tilgængelighed (busser med lavt 

gulv, lifter, ramper osv.)
 � Sørg for information tilgængeligheden på hjemmesiden, app’er, 

brochurer osv.
 � Præsenter nye former for køreplaner, hjemmesider eller app’er, åbn 

multimodale informationstjenester og find ud af, hvad kunderne mener

Cykelfaciliteter

 � Forbedring af cykelnetværk og faciliteter (udvidelse, renovering, 
skiltning, parkering, låse osv.)

 � Etablering af offentligt tilgængelige cykler eller delecykelordninger
 � Opsæt et cykelinformationspunkt eller en stand for at informere 

ansatte, husejere, besøgende osv.
 � Sørg for skifte og badefaciliteter til cyklister 
 � Etabler sikre og afskærmede cykelparkeringsfaciliteter 
 � Køb cykler til en offentlig- eller virksomhedsdelecykelordning 
 � Opbyg en offentlig cykelreparationsservice 
 � Flyt cykelparkeringer til indgangen til offentlige 

administrationsbygninger, kontorer, butikscentre osv. 

Fodgængerområder

 � Skabelse eller udvidelse af fodgængerområder
 � Forbedring af infrastruktur: fodgængerbroer, belægning, 

fodgængerfelter, belysning osv.
 � Tildeling eller omskabelse af offentlige steder til fodgængere 
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Nye former for anvendelse og ejerskab af køretøjer 
 � Lancering af samkørsels- og delebilsordninger 
 � Ansvarlig bilanvendelse (øko-kørsel osv.)
 � Anvendelse af rene(re) køretøjer
 � Installation af opladningssteder til el-køretøjer 

Fragtdistribution

 � Nye regulativer for fragtdistribution 
 � Anvendelse af rene(re) køretøjer
 � Oprettelse af aflastningsplatforme til fragtoverførsel 

Parkering 

 � Indfør nye parkerings- eller ingen parkeringszoner 
 � Håndhæv parkeringsregler strengere
 � Sørg for information om parkeringsregler 
 � Indfør fleksible arbejdstider for at reducere trængsel i myldretiden 
 � Reserver de bedste parkeringspladser (nærmest indgangen) til 

samkørende 
 � Giv en garanti for hjemkørsel i nødstilfælde til samkørende
 � Flyt parkeringspladsen længere væk fra indgangen til kontoret

Trafikdæmpende & adgangsreducerende ordninger

 � Hastighedsbegrænsende foranstaltninger 
nær skoler

 � Begrænsning af parkeringszoner udendørs
 � Oprettelse af ‘park & ride’ stationer
 � Permanente adgangsrestriktioner til byers 

centrum

Tilgængelighed

 � Lancering af planer for tilgængelighed
 � Etablering af faciliteter for mennesker med 

reduceret mobilitet
 � Fjernelse af arkitektoniske barrierer
 � Sænkning og udvidelse af belægninger
 � Skabelse af taktile belægninger og 

kørestolsramper
 � Installation af lydgivere i trafiklys

Mobilitetsadministration
 � Tilpasning af arbejdsplads- og skolerejseplaner 
 � Oprettelse af mobilitetscentre og informationsservice 
 � Udvikling af undervisningsmateriale 
 � Urbane mobilitetsplaner i samarbejde med lokale aktører
 � Fremskaffelse af incitamenter og bonusser til arbejdsgivere 
 � Facilitering af adgang til virksomheder eller andre sociale områder

BILFRI DAG

Bilfri dag giver en særligt god anledning til at eksperimentere med nye 
trafikmodeller og bæredygtig transport. Men organiseringen af bilfri dag skal 
planlægges i god tid, da lukning af gader for trafik kan være en bureaukratisk 
udfordring.

Hvornår er den bilfri dag?

Vi opfordrer alle europæiske byer til at fortsætte med at fejre bilfri dag på den 
oprindelige dato: 22. september.

Hvis det passer bedre til arrangementets formål, kan den flyttes til en af de 
andre dage i DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE (16-22 September). 
Der kan organiseres mere end en bilfri dag i løbet af ugen. 

Hvis din by organiserer en tilbagevendende bil-fri dag på et andet tidspunkt 
(dvs. i marts eller i juni), vil vi opfordre dig til at tilmelde den som en 
MOBILITETSAKTION. 

Hvad kan betragtes som en bilfri dag?

Et eller flere bilfri områder kan udpeges i en by. Området/områderne vil blive 
lukket for motoriseret trafik det meste af dagen (dvs. en time før til en time 
efter normal arbejdstid).

Kun fodgængere, cyklister, offentlig transport og renere køretøjer, som 
køretøjer drevet af biogas, elektricitet osv. vil være tilladt. 

Hvis der udpeges mere end et område, kan de forbindes med gangstier. De 
bilfri områder kan også med fordel bakkes op af en bufferzone med særlig 
information til bilister. 
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Hvorfor er det vigtigt at være med i bilfri dag?

Bilfri dag er et af de tre kriterier for at deltage i DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE og er obligatorisk, hvis din by vil ansøge om præmien. 

Men bilfri dag er meget mere end det. Mange byer benytter lejligheden til at 
etablere fodgængerzoner for en dag og organisere store åbne begivenheder 
i det frigjorte offentlige rum.

Bortset fra det festlige aspekt er begivenheden den perfekte mulighed for at 
vise borgerne, hvordan et bilfrit centrum eller område kan se ud. 

Desuden virker den bilfri dag https://bit.ly/2YMZCHX. Mål luftkvalitet og støj 
på netop den dag, dagen før og dagen efter. Del resultaterne med borgerne. 
Hvis dem, at deres adfærdsændringer og accept af en mindre bilafhængig 
livsstil er den del af løsningen. Kampen mod klimaændringer, forbedring af 
vores sundhed og livskvaliteten i vores byer er på spil.

Hvordan definerer man bilfri områder?

Placering og størrelse af bilfri områder skal vælges med omhu, og der skal 
tages hensyn til den lokale kontekst. Formålet med områderne kan være:

 � at gøre bestemte problemer synlige (støj, luftkvalitet osv.)
 � præsentere eller afprøve planlagte tiltag (dvs. permanente 

fodgængerzoner)
 � at nå bestemte grupper (børn, arbejdere osv.)
 � sætte fokus på engagementet hos virksomheder i området

Når man vælger et eller flere områder til bilfri dag, skal man tage hensyn 
til antallet af besøgende på en ‘normal’ dag og det anslåede antal ekstra 
besøgende på den bilfri dag. 

De nødvendige parkeringsfaciliteter i det omgivende område skal også tages 
i betragtning. 

Hvis din by definerer mere end et bilfrit område, sørg for at de er forbundet.

Hvordan sikrer man et bilfrit område, samtidig med at man 
giver undtagelser?

Adgangen til de bilfri områder vil blive overvåget og der skal opstilles 
barrierer. Hjælp fra byens trafikmyndigheder, politi og personale fra lokale 
myndigheder vil være nødvendigt.

En kort liste over køretøjer med køretilladelse skal udarbejdes. Foruden 
de renere biler (biogas, elektriske osv.) kan der gives undtagelser til til 
sundhedspersonale, handicappede og akutte reparationsarbejder. 

Udrykningskøretøjer (politi, brand ambulance) og el- eller gasarbejdere vil 
automatisk få adgang til området. 

Ansøgning om tilladelser, som ikke findes på ovenstående liste, skal sendes til 
den ansvarlige kommunale afdeling. Undtagelser bør holdes på et minimum.

Beboere bør opfordres til at flytte deres biler dagen før for at rydde gaderne. 
Der kan være behov for ekstra parkeringspladser og at underskrive kontrakter 
med parkeringsoperatører.
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Et alternativ kan være at tillade beboerne at køre ud af området, men ikke 
komme tilbage for efter en bestemt periode. De vil så skulle efterlade deres 
bil på en parkeringsplads.

Leverancer vil være tilladt vil være tilladt indtil et bestemt tidspunkt (som skal 
fastsættes) i overensstemmelse med de generelle betingelser. Til handlende, 
som har brug for leverancer i dagtimerne, kan der oprettes et aflæsningssted 
uden for området. Lasten vil blive leveret derfra med ladcykler eller rene 
køretøjer. 

Hvilke alternative transportformer skal man tilbyde på den 
bilfri dag? 

Offentlig transport er den mest nærliggende og effektive måde at komme 
frem på den bil fri dag. Følgende handlinger vil være ønskelige: 

 � Betjening med større frekvens  
 � Bedre tilgængelighed for personer med reduceret mobilitet
 � Særlige rabatter eller gratis transport
 � Særlige initiativer (kombinerede parkerings- og busbilletter eller bus og 

tog billetter, billetter som giver rabat i biografer, svømmehaller osv.) 

Det er også en god idé at have en busrute mellem parkeringspladser og 
byens centrum eller særlige ruter (bytur, ringveje osv.) 

Renere køretøjer (biogas, elektriske) må bruges i de bilfri områder til levering 
af varer eller til brug for handicappede.

Cykler er også en vigtig del af alternativerne: 

 � Inddrag lokale cykelgrupper og foreninger 
 � Tilbyd cykeludlejning ved ‘park & ride’ anlæg, jernbanestationer, 

busstoppesteder osv. 
 � Kombiner bus og cykel eller parkerings- og cykelbilletter 
 � At tilbyde en cykel for bilnøgler eller registreringsbevis er også et godt 

initiativ 
 � Sørg for bemandede, overdækkede cykelparkeringsfaciliteter  
 � Definer sikre, godt afmærkede cykelruter uden for de bilfri områder 
 � Glem ikke at bruge ladcykler til din logistik i forbindelse med 

arrangementet og andet! 

Hvor skal man stille bilen?

Park & ride faciliteter 

For at opmuntre beboere til at efterlade deres biler og bruge offentlig transport, 
kan der etableres parkeringsfaciliteter i forstæderne. Disse parkeringspladser 
bør bemandes med en opsynsmand og skal have åbningstider som passer 
med tidsplanen for den bilfri dag. De kan være gratis eller med betaling 
(for eksempel kombineret parkering og bus eller parkering og cykelbillet). 
Parkeringsfaciliteter, som ikke ligger i nærheden af almindelige offentlige 
transportruter, bør betjenes af specielle busser. 

Korttidsparkering

Der bør etableres specielle parkeringspladser tæt på de bilfri områder til dem, 
der er nødt til at bruge deres biler. Disse parkeringspladser kan bruges til at 
sætte folk af, til kortidsparkering (mindre end en time), til delebiler, varelevering 
osv. De må ikke bruges til langtidsparkering og bør være bemandede på 
selve dagen. Man kan sørge for busservice fra disse parkeringspladser til 
byens centrum.

Beboerparkeringspladser

Der bør være parkeringspladser, som er reserveret til beboere. De skal 
ligge indenfor eller tæt på grænserne til de bilfri områder. De skal først 
åbne dagen for arrangementet og holdes åbne til næste dag. Særlige 
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parkeringsafgifter kan tilbydes for at opmuntre beboerne til at efterlade deres 
biler på parkeringspladserne hele dagen. De nærmere detaljer arrangeres 
med parkeringsoperatørerne. 

Hvem kan være de bedste partnere ved organisering af bilfri 
dag?

Afholdelse af den bilfri dag kan måske bekymre nogle butiksejere. Derfor 
skal man gøre sig særlige anstrengelser for at involvere dem i planlægningen 
på et tidligt tidspunkt.

 � Kommuniker særligt med butiksejere via et officielt dokument med 
særligt tilpasset information om, hvordan man kommer til byens 
centrum uden bil.

 � Forbind nummeret på en bus, sporvogn eller navnet på en metrostation 
med en butik.

 � Reklamer for butikker i byens centrum via DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE merchandise (for eksempel ved at anbringe 
butikkernes logoer på kortet over det bilfri område) 

 � Opret et særligt område til leveringer og brug rene køretøjer til dette
 � Distribuer billetter til offentlig transport i butikkerne
 � Butiksejerne bør opmuntres til at bruge det offentlige rum, som er 

blevet frigjort pga. forbuddet mod biler, som en udvidelse af deres 
salgsområder (terrasser eller plads til stativer på gaden). Bemærk 
at bilfri dag ikke bør blive til en stor kommerciel begivenhed, som 
organiseres med marketingformål.

HVAD DIN BY END GØR I ÅR, SØRG FOR AT...

For at sikre synergi på det europæiske niveau og for at give folk en følelse af, 
at de er en del af en global bevægelse, glem ikke følgende:

 � Brug hele tiden de visuelle retningslinjer http://www.mobilityweek.eu/
communication-toolkit

 � Vær kreativ, find på nye tiltag og aktiviteter, og del dem med din 
nationale koordinator eller med det europæiske sekretariat http://www.
mobilityweek.eu/contact

 � Promover hashtag #mobilityweek og følg de officielle konti på
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Brug de sociale medier med følgende punkter i baghovedet:
 � del relevant indhold med dit publikum
 � korriger fejl, men gør det med respekt (adskil fakta fra holdninger) 
 � interager, tal om dine partnere og fortaleres succes
 � send ikke spam
 � brug stavekontrol og tjek links til alt, hvad du offentliggør en ekstra 

gang 
 � gå ikke i gang med en aktivitet, med mindre du har tilladelse til det

 � Send informationsbreve til hver enkelt af de mere følsomme 
målgrupper (butiksejere, firmaer, beboere i de bilfri områder for at 
informere dem om DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE og inviter 
dem til at deltage i organiseringen 

 � Abonner på vores newsletter, som udkommer to gange om måneden 
http://www.mobilityweek.eu/newsletter

 � Inddrag kommunalt ansatte i organiseringen af kampagnen, få de 
ansatte til at bruge flere bæredygtige transportformer og udarbejd en 
bæredygtig pendlerplan for dem.

 � Overvåg og vurder dine aktiviteter (antal af nye brugere af offentlig 
transport takket være en bestemt aktivitet, antal mennesker som 
beslutter at blive bilfri efter kampagnen, tal for forbedring af luftkvalitet, 
støjreduktion, den offentlige mening om dine planer og aktiviteter osv.)

 � Forbind dine aktiviteter med relaterede EU-initiativer (Projekt EDWARD 
– europæisk dag uden vejdød, europæisk sportsuge, CIVITAS, 
borgmesterpagten, etc.) 

 � Brug andre nyttige ressourcer, som er tilgængelige online (brochure, 
plakat, guide til bedste praksis) http://www.mobilityweek.eu/campaign-
resources
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Alt kommunikationsmateriale findes på engelsk. Denne manual, årets 
brochure og plakat og kampagnevideoen findes på alle officielle EU-sprog. 

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE PRÆMIER

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE præmien tildeles de lokale 
myndigheder, som bedømmes at have gjort mest for at fremme 
bevidstheden om bæredygtig mobilitet i løbet af den seneste EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE (16-22 september).

Siden 2017 er den uddelt til to kategorier: en til større kommuner og en til 
mindre kommuner. 

Formålet er at promovere vellykkede kampagner og skabe større bevidsthed 
om behovet for lokal handling på området bæredygtig urban mobilitet. 

Finalisterne fejres ved en prestigefyldt ceremoni i Bruxelles i marts og 
fremvises i forskellige videoer og publikationer. 

Deltagelseskriterier

De samme kriterier gælder for begge kategorier.

Lokale myndigheder kan deltage i konkurrencen om DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE præmien hvis de:
1. er tilmeldt online på www.mobilityweek.eu 
2. har indsendt et underskrevet charter 
3. er ‘Guld deltagere’, dvs. opfylder de tre kriterier: 

arrangerer aktiviteter i den pågældende uge og forholder sig til årets 
tema 
implementer mindst et nyt permanent tiltag for at reducere private biler 
afholdelse af bilfri dag

4. befinder sig en EU-28, EU-kandidatlande, potentielle EU-kandidatlande, 
som er en del af stabiliserings & associeringsprocessen (SAP), 
det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS), eller den 
europæiske frihandelssammenslutning (EFTA). Disse lande er: 
Albanien, Østrig, Belgium, Bosnien og Herzegovina, Bulgarien, 
Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, den tidligere 

jugoslaviske republik Makedonien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Kosovo1, Letland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederlandene, Norge, Polen, 
Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien. 

Bedømmelseskriterier
En uafhængig jury af eksperter i urban mobilitet vil bedømme:
1. Kvaliteten af de aktiviteter, som omhandler årets tema
2. Aktivitetsplanen for arrangementer og offentlig deltagelse
3. Kommunikationsstrategien 
4. Virkningen af et eller flere permanente tiltag
5. Omfanget af partnerskaber med lokale interessenter

1. Denne udpegning sker uden forbehold angående status og overholder UNSCR 1244 og ICJ 
meningen om Kosovos uafhængighedserklæring



54 55

Ansøgningsprocedure 

Lokale myndigheder som vil ansøge om DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE præmie skal: 

 � Udfylde ansøgningsformularen på engelsk, med opgivelse af de 
påkrævede oplysninger 

 � Indsende ansøgningsformularen på den måde, som er angivet på 
kampagnens hjemmeside 

 � Vedhæfte en digital kopi af det underskrevne charter 
 � Levere et kort over det område, som var lukket for motoriseret trafik på 

den bilfri dag
 � Sende et udvalg af underbyggende materialer, som billeder (i god 

opløsning), videoer, kommunikationsværktøjer og presseklip
 � Det hele skal indsendes mellem 23. september og 23 oktober 

Overrækkelsesceremoni og præmie 

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE ceremoni og præmieoverrækkelse 
holdes i Bruxelles med tilstedeværelse af EU-kommissæren for transport. 
Den finder normalt sted i marts. Ved ceremonien uddeles også præmien for 
bæredygtig urban mobilitetsplanlægning.

De vindende lokale myndigheder vil begge blive belønnet med en 
promoveringsvideo på op til tre minutter, som viser deres bedrifter som 
europamestre i bæredygtig transport.

RELATEREDE LINKS

EU hjemmeside og dokumenter

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

EU-projekter og initiativer 

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Lokale myndigheder, organisationer og specielle virksomheders initiativer

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




