
 

Europeisk Mobilitetsuke i Lillehammer  

16.-22. september 2014 – kampanjeuke for «våre gater, vårt valg» 

Verdens største kampanjeuke for miljøvennlig transport, Europeisk 

Mobilitetsuke, arrangeres i mer enn 2000 europeiske byer hvert år fra 16. - 

22. september. Årets slagord i 2014, «Våre gater, vårt valg», oppfordrer folk til 

å være med og skape den byen de ønsker å leve i. Lillehammer by er for første 

gang med i 2014 og ønsker med deltagelsen å sette fokus på miljøvennlig 

transport i byen med aktiviteter på Lilletorget 17. september. 

Aktivitetene under mobilitetsuka er et samarbeid mellom Lillehammer 

kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Opplandstrafikk. For 

å skape mest mulig oppmerksomhet og engasjement på kort tid samler vi 

aktivitetene på en bilfri dag, 17. september. Denne dagen vil vi oppfordre alle 

innbyggerne og besøkende til å sette bilen hjemme!  Vi oppfordrer folk til å 

benytte det regionens gode kollektivtilbud, gå eller ta sykkelen til og fra jobb, 

eller gjøre en miks av disse tingene - mulighetene er mange.  

Allerede mandag den 15. september tjuvstarter vi litt med å omgjøre 

parkeringsplasser langs Kirkegata til «park» og «bibliotek». Formålet med dette 

er å synliggjøre hvor mye areal som faktisk er forbeholdt biler i byen. Hvis vi 

legger til grunn at hver parkeringsplass i sentrum er 10 m2 og at det er 4500 

parkeringsplasser i sentrum blir arealet kun forbeholdt bil hele 45 mål. Til 

sammenligning er Søndre park ca. 16 mål.  

 

Program for bilfri dag i Lillehammer 17. september 

Hele dagen:  

 Vi oppfordrer alle innbyggerne til å velge kollektivt, gange eller sykkel 

fremfor bil denne dagen.  

 Bybussen koster kun 10 kroner pr. tur, hele dagen. 

 

Kl 12 – 18: Vi stenger Nymosvingen ved Rica for å gjøre plass til stands på 

Lilletorget. 

 Opplandstrafikk stiller med buss på Lilletorget. Her blir det mulig å 

«prøvesitte» busser og å få informasjon om rutetilbud og priser. Alle 

som «prøvesitter» busser er med i trekningen av 3 månedskort for 

bybussen.  

 Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og lokale forhandlere 

tilbyr prøvetur med elsykkel. Elsykker gjør det enklere å velge 

miljøvennlige transport 

 Vi deler ut kampanjemateriell.  Drikkeflasker, «buffer», ringeklokker 

mv. 

 

Hele uka 

Vi «okkuperer» parkeringsplasser i Kirkegata og Wieses gate hele uka fra 15-19 

september  


