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Allmänna tips 

Håll kontakt med ditt regionala energikontor 
Ditt regionala energikontor kan hjälpa dig i arbetet med Trafikantveckan, genom att exempelvis 

låna ut material eller ordna regionala tävlingar. De vill också gärna veta vad som händer i din 

kommun. Håll kontakt med dem för att ta del av deras stöd! 

Nenet, Norrbottens Energikontor:  
Sophie Forsberg, sophie@nenet.se 
  
Västernorrlands energikontor:  
Håkan Grundel, hakan.grundel@y.komforb.se 
  
Energikontoret Jämtland:  
Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-
rode@regionjamtland.se 
  
GävleDala Energikontor:  
Jan Malm, jan.malm@gde-kontor.se 
  
Stockholmssamarbetet:  
Eva Jernnäs, energiradgivningen@vaxholm.se 
  
Energikontoret Mälardalen:  
Martin Nylander, martin.nylander@energikontor.se 
  
Värmlands energikontor:  
Kristina Dersjö kristina.dersjo@regionvarmland.se;  
  

Energikontoret Regionförbundet Örebro:  
Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se 
  
Energikontoret Östra Götaland:  
Ulrika Loebjer, ulrika.loebjer@energiost.se 
  
Hållbar utveckling Väst:  
Linda Ternström, 
linda.ternstrom@hallbarutvecklingvast.se      
  
Energikontoret Norra Småland:  
Therese Silvander, therese.silvander@swerea.se     
  
Energikontoret Halland:  
Gert Erlandsson, gert.erlandsson@regionhalland.se 
  
Energikontor Sydost: 
Johanna Wallin, Johanna.Wallin@energikontorsydost.se   
  
Energikontoret Skåne:  
Lena Gunnarsson, lena.gunnarsson@kfsk.se 

Hjälp med pressmeddelanden 
För många av aktiviteterna i handboken kommer vi att skriva förslag på pressmeddelanden som 

man kan ladda ner och anpassa till sin egen aktivitet. Dessa mallar är färdiga i augusti och kommer 

att finnas tillgängliga på www.trafikantveckan.nu/content/internt. Sidan kräver ingen inloggning 

men du kan bara komma åt den via länken. 

Du justerar mallarna så att informationen gäller din egen aktivitet, så att avsändare är korrekt och 

gärna med ett eller flera citat från lokala företrädare. Skicka ut pressmeddelandet till lokalmedia ett 

par dagar innan aktiviteten, med en påminnelse samma morgon som aktiviteten är. Ring också 

gärna de viktigaste journalisterna och bjud in dem att komma. Skicka gärna ett uppföljande 

pressmeddelande efteråt och berätta hur det gick, och erbjud gärna bilder på aktiviteten. 

Behövs tillstånd? 
Ofta behövs någon form av tillstånd för att använda allmän plats, som regleras exempelvis i lokala 

ordningsföreskrifter. Undersök vad som gäller i din kommun med gatukontoret och polisen. För att 

servera mat kan det behövas livsmedelstillstånd, kolla med miljökontoret.  

Få till Trafikantveckan-looken 
Det finns mycket hjälp att få för att göra egna affischer, trycksaker och annonser genom att ladda 

ner det grafiska kampanjmaterialet som finns på www.naturvardsverket.se/trafikantveckan och 

www.mobilityweek.eu. 

mailto:sophie@nenet.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:hakan.grundel@y.komforb.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:ingrid.ahnlund-rode@regionjamtland.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:ingrid.ahnlund-rode@regionjamtland.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:jan.malm@gde-kontor.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:energiradgivningen@vaxholm.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:martin.nylander@energikontor.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:kristina.dersjo@regionvarmland.se
mailto:katarina.baath@regionorebro.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:ulrika.loebjer@energiost.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:linda.ternstrom@hallbarutvecklingvast.se
mailto:therese.silvander@swerea.se
mailto:gert.erlandsson@regionhalland.se?subject=Trafikantveckan%202013%20-%20
mailto:Johanna.Wallin@energikontorsydost.se
mailto:lena.gunnarsson@kfsk.se
http://www.trafikantveckan.nu/content/internt
http://www.naturvardsverket.se/trafikantveckan
http://www.mobilityweek.eu/
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Tävlingar med både lokala och nationella delar 

Klimatmatchen 

Vad? 

En tävling där barn och ungdomar mellan 10-16 utmanas i att gå, cykla eller åka kollektivt till sina 

fritidsaktiviteter tillsammans med sitt lag eller grupp. Läs mer på www.klimatmatchen.se  

 

Hur? 

Lagen/träningsgrupperna ska under perioden måndag 1 september – tisdag 30 september samla så 

många respoäng som möjligt genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt till sina 

fritidsaktiviteter på sin ordinarie träffpunkt. 

 

För mer information och anmälan, kontakta Katarina Bååth 019-602 63 74, 

katarina.baath@regionorebro.se. Mer information finns också i detta dokument: 

https://www.dropbox.com/s/cepum1hihm7f0yj/Inbjudan%20Klimatmatchen%20lokala%20och%20

regionala%20arrang%C3%B6rer.pdf  

Målgrupp 

Klimatmatchen vänder sig till barn och ungdomar mellan 10-16 år (födda 1998-2004) i 

föreningslivet i ett lag eller grupp om minst 10 personer inklusive deras ledare. 

Kostnad 

Vi bjuder nu in lokala- och regionala medarrangörer till tävlingen. Kostnad och upplägg finns på 

www.klimatmatchen.se. Sista anmälningsdag för lokal och regionala medarrangörer att anmäla sig 

är måndag 5 maj. 

http://www.klimatmatchen.se/
mailto:katarina.baath@regionorebro.se
https://www.dropbox.com/s/cepum1hihm7f0yj/Inbjudan%20Klimatmatchen%20lokala%20och%20regionala%20arrang%C3%B6rer.pdf
https://www.dropbox.com/s/cepum1hihm7f0yj/Inbjudan%20Klimatmatchen%20lokala%20och%20regionala%20arrang%C3%B6rer.pdf
http://www.klimatmatchen.se/
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Pendla Grönare - Commute Greener 

Vad?  

Pendla Grönare – Commute Greener är en gratisapp där du kan samla poäng och tävla genom att 

pendla miljövänligare. Du får också konkret stöd i att pendla miljövänligare, t.ex. genom förslag på 

busstider, samåkning och cykelrutter. Appen är kopplad till ditt facebook-konto och kan användas 

på både smarta telefoner och vanliga datorer. När du börjar får du ange hur du brukar resa till 

jobbet och får sedan poäng för förbättringar i ditt pendlingsbeteende. Du kan tävla mot dina 

Facebookvänner och delta i olika utmaningar. Du kan också se statistik över ditt pendlande, 

exempelvis kostnader, koldioxidutsläpp och kalorier.  

I år kan kommuner ha en egen utmaning i appen. De som bor eller arbetar i kommunen kan gå 

med i kommunens utmaning och tävla mot andra kommuninvånare. Alla kommunutmaningar i 

landet sammanställs i en nationell tävling, där vi utser grönaste pendlarkommunen. Vissa regioner 

kommer också att ha tävlingar för deltagande kommuner i regionen, med fina priser. Hör med ditt 

regionala energikontor om det är aktuellt i din region! 

Hur? 

Kommunen kan använda utmaningen på två olika sätt: 

1. Som en intern tävling för kommunens anställda, som marknadsförs via exempelvis intranät 

och arbetsplatsträffar. 

2. Som en tävling för allmänheten, som marknadsförs via aktiviteter (se några förslag nedan 

”Gatukalas med Commute Greener-fika”, ”Commute Greener-fika på lokal mack”), 

annonser och media. 

Utmaningarna startar direkt när kommunen anmält sig, men poängen nollställs 1 september. 

Etappmål 1 är under Trafikantveckan, etappmål 2 blir 22 oktober (en månad efter Trafikantveckans 

slut). 

För mer information och för att anmäla kommunen för en kommunutmaning: kontakta Maria 

Olsson, maria.olsson@hallbarutvecklingvast.se, 031-389 14 88. Vi håller också ett webinarium med 

mer information specifikt om Commute Greener och kommunutmaningarna 5 maj kl 10. 

Förra året testades konceptet i kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn. Satsningen fick ett 

mycket bra mediagenomslag, med upprepade inslag i så väl lokala och regionala tidningar som 

radio. Fråga gärna energi- och klimatrådgivaren Peggy Magnusson om du vill veta mer om hur det 

fungerade! peggy.magnusson@stenungsund.se, 0303-73 26 54 

Länk till appen Pendla grönare – Commute greener: http://apps.facebook.com/commutegreener/  

Man kan också ladda ner appen till telefonen genom att söka på Commute Greener i Google Play 

eller Appstore.  

Målgrupp 

Framförallt bilpendlare. 

mailto:maria.olsson@hallbarutvecklingvast.se
mailto:peggy.magnusson@stenungsund.se
http://apps.facebook.com/commutegreener/


Aktivitetshandbok Trafikantveckan: 2014-04-04 
 

 
 

Kostnad 

Projektet betalar kostnaden för alla kommuner som vill ha en egen utmaning – gratis för 

kommunen! Kommunen betalar priser i kommunutmaningen, exempelvis kollektivtrafikkort eller 

cykelprylar. 
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Jag & min cykel – fototävling för 

”selfies” 

 
Vad?  

En fototävling för ”selfies”  (självporträtt) på 

temat ”Jag & min cykel”.  

Hur? 

Deltagarna fotar sig själva med en cykel – sin 

egen, eller exempelvis en elcykel de lånar 

under en aktivitet. Bilderna skickas in till 

tävlingen på något av följande sätt: 

1. Via Instagram. Tagga bilderna med 
#jagochmincykel. Observera att du 
måste ha en offentlig profil, det vill säga 
att alla kan se dina bilder samt att 
Instagram har en åldersgräns på 13 år. 
Om du inte har appen Instagram till din 
smartphone kan du ladda ner den i App 
Store (Iphone) eller i Play Butiken 
(Android). Appen är kostnadsfri. 

2. Via Facebook. Ladda upp bilden på 
Trafikantveckan-sidan (facebook.se/trafikantveckan) och tagga den med #jagochmincykel. 

3. Mejla bilden till maria.olsson@hallbarutvecklingvast.se 
 

De tre mest inspirerande bilderna, med bäst koppling till årets slogan ”Våra gator – vårt val” vinner 

varsitt pris. Vinnarna utses av en jury med representanter från Hållbar utveckling Väst, 

Energikontoret Skåne, Energikontoret Regionförbundet Örebro samt Cykelfrämjandet. Nationellt 

pris: presentkort på cykelaffär på nätet. Bilderna kommer synas på Instagram, facebook och 

trafikantveckan.nu. När du skickar in bilder till tävlingen bekräftar du att du äger rättigheterna till 

dessa och att det inte är någon annans bilder. Du bekräftar också att personer på bilden tycker det 

är ok att vara med på bilden. Arrangörerna har rätt att använda bilderna i kampanjer och 

marknadsföring efteråt. 

Kommunen kan också ha en lokal tävling – be i så fall deltagarna att tagga bilden även med 

kommunens namn. 

Målgrupp 

För alla 

Kostnad  

Gratis (förutom eventuella lokala vinster) 

https://itunes.apple.com/se/app/instagram/id389801252?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=sv
mailto:maria.olsson@hallbarutvecklingvast.se
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Simulatorer för sparsam körning 

Vad? 

En möjlighet att testa grunderna i sparsam körning i en 

simulator. Föraren kör en kort testbana och får tips och 

feedback under färden. Föraren får poäng baserat på 

hastighet och bränsleförbrukning – det gäller att köra så 

effektivt som möjligt. 

Projektet ordnar nationella tävlingar i sparsam körning i 

simulatorerna under Trafikantveckan. Kommuner tävlar 

mot varandra genom en medelpoäng för alla förare i 

kommunen. Det finns också en individuell klass där man kan bjuda in lokala kändisar så som 

kommunpolitiker eller idrottspersonligheter att tävla. Topplistor i kommuntävlingen och den 

individuella tävlingen uppdateras i realtid under veckan på www.trafikantveckan.nu. 

Det sparas en lokal topplista på varje simulator under dagen – använd gärna den för att dela ut pris 

till bästa förare under din aktivitet! 

Hur? 

Simulatorn består av en vanlig laptop där man kopplar in ratt, pedaler, växelspak och hörlurar. 

Simulatorn levereras i en resväska och monteras på ett vanligt bord, inomhus eller utomhus i t.ex. 

ett tält. För att kunna delta i tävlingarna behövs också internetanslutning, t.ex. via en mobiltelefon. 

Eventuellt har ditt Energikontor tillgång till en simulator att låna ut under Trafikantveckan, så kolla 

med dem först. Annars kan du boka en till rabatterat pris hos jennie.carlsson@stageit.se. 

Målgrupp 

Bilförare 

Kostnad 

Om ditt energikontor inte har en sponsrad simulator, är kostnaden för att hyra en simulator 9 700 

kr/vecka, 8 200 kr/helg eller 6 200 kr/dag, inklusive licenser och frakt.  

http://www.trafikantveckan.nu/
mailto:jennie.carlsson@stageit.se
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Cykelaktiviteter 

Låna elcykel på biblioteket  

 
Vad? 
Att kunna låna en elcykel på det lokala biblioteket med det vanliga 
bibliotekskortet. Syftet är att ge möjlighet för intresserade att testa en 
elcykel under en lite längre tid.  
 
Östra Göinge och Torsås är två goda exempel på kommuner  som påbörjat 
utlåning av elcyklar. Idén har tagits emot väl av besökare, media och 
personal på biblioteket. 
 
Hur? 

Alla över 18 år kan låna en elcykel med sitt bibliotekskort. Låneperioden kan 

bestämmas till att vara mellan tre dagar upp till en vecka.  Ett avtal med 

föreskrifter signeras och en deposition betalas till biblioteket som ges 

tillbaka vid återlämning. Cykeln finns tillgänglig i ordinarie bokningssystem. 

Uthämtning och återlämning sker under öppettid. Eventuellt teckna en 

extra försäkring. Lägg premiären för utlåningen under Trafikantveckan och marknadsför 

tillsammans med annat ni gör! 

 

Kom ihåg att ta fram en beskrivning med riktlinjer för att få låna elcykeln och en ”manual” som ges 

till varje låntagare. 

I Östra Göinge finns elcykeln stationerad på biblioteken men kommer även vara med på mässor och 

i testresenärsprojekt. De har också valt att inte låna ut laddaren samt begränsa låneperioden till 3 

dagar. 18 år är satt för att låntagaren ska vara straffmyndig.  

 

Information från Östra Göinge:  http://www.ostragoinge.se/nyheter/lana-elcykel-pa-bibblan/  

Artikel från Kristianstadsbladet:  

http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/broby/article2052770/Rulla-hem-ditt-lan-fran-

bibblan.html 

Information frånTorsås: http://www.torsas.se/Nyheter/Laana-elcykel-paa-Torsaas-bibliotek.aspx  

Målgrupp 

För allmänheten som vill testa elcykel 

Kostnad 

Beror på hur många elcyklar som köps in för utlåning.  

http://www.ostragoinge.se/nyheter/lana-elcykel-pa-bibblan/
http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/broby/article2052770/Rulla-hem-ditt-lan-fran-bibblan.html
http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/broby/article2052770/Rulla-hem-ditt-lan-fran-bibblan.html
http://www.torsas.se/Nyheter/Laana-elcykel-paa-Torsaas-bibliotek.aspx
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Testbana för elcyklar 

Vad? 

Ge allmänheten möjlighet att testa elcykel under en aktivitet. 

Hur? 

Dag Midböe från Cykelfrämjandet har skrivit en guide med råd till den som vill arrangera 

elcykeltestning. Hela guiden finns att ladda ner här: 

https://www.dropbox.com/s/c0q0oy7pyjhr612/Testbana%20f%C3%B6r%20Elcyklar.pdf. Några 

utdrag följer nedan. 

Den absolut vanligaste reaktionen från de som testar en Elcykel för första gången är att de upplevt 

en helt ny känsla av att ha fått tillgång till ”magiska extrakrafter”. När testföraren återkommit efter 

turen bruka ett stort leende pryda hens ansikte. 

TÄNK PÅ SÄKERHETEN 

Innan man låter en cyklist ta en testtur på en Elcykel ska man ge hen vissa instruktioner. Den som är 

ovan kan bli lite distraherad när hen för första gången upplever att elmotorn ”hjälper till”. Många 

nya cyklar har ingen broms som sköts med pedalerna utan bara handbromsar för fram-och 

bakhjulen. Viktigt är att informera den som testar en sådan cykel för första gången att hen ska 

provbromsa försiktigt några gånger i 

låg fart så detta känns naturligt.  

ATT TÄNKA PÅ VID UTFORMNING AV 

TESTBANA 

Den som har tillgång till rejäla resurser 

och en stor plan yta kan bygga upp en 

slinga där testförarna får provköra 

olika Elcyklar. Testslingan blir riktigt 

intressant om man lyckas få till en 

uppförsbacke som kan ses på 

bilderna, som visar en elcykeltestbana 

som den utformats av 

”TestItShow” i Tyskland. 

Testbanan kräver ett 

utrymme på ca 35 x 15 m.  

En 18 m lång ramp med 10 

% lutning ger testföraren en 

uppfattning om hur motorn 

hjälper till i uppförsbackar. 

Om man har en Elcykel som 

intresserade kan låna en 

kvart/halvtimme och cykla 

en egen tur i trafik bör man tipsa om en lämplig färdväg. Skicka med en karta, se till att testföraren 

https://www.dropbox.com/s/c0q0oy7pyjhr612/Testbana%20f%C3%B6r%20Elcyklar.pdf
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har hjälm och reflexväst och be dem först göra en kortkort runda. Kanske bör sadelhöjden justeras 

eller någon fråga klaras ut innan huvudtestturen påbörjas. 

Är man ambitiös så ber man att testföraren fyller i ett utvärderingsformulär där synpunkter och 

kommentarer kan samlas in efter avslutad färd. 

Mer inspiration och fler tips får man om man besöker TestItShow´s hemsida: www.testitshow.org 

Ytterligare frågor besvaras efter bästa förmåga av Dag Midböe, dag@midboe.se 

Målgrupp 

Allmänheten 

Kostnad 

Att hyra in TestItShows testbana kostar 3900 €. Kostnaden för att bygga en testbana själv beror helt 

på material, från 0 kr och uppåt. 

http://www.testitshow.org/
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5-kamp i cykelteknik 
 

Vad? 

En femkamp i cykelteknik som anordnas på 

allmän plats där cyklister får tävla i fem olika 

grenar/övningar. Detta kan pågå under hela 

veckan med en vinnare per dag eller som ett 

helgevent med en uppdaterande poängtavla 

med varje tävlandes namn och poäng. Vinnaren 

kan koras och uppmärksammas i media som 

den lokala ”Cykelkungen” eller om ett pris delas 

ut efter att tävlingen är över.  NTF har många 

bra exempel på grenar/övningar. 

 

Hur? 

Ladda ned pdf  http://www.ntf.se/laddaner/pdf/cykelbana%20ntf.pdf från NTF, där finns bra 

övningar beskrivna.  

Inskaffa det som behövs för att kunna utföra grenarna, t.ex koner, bord, bollar, poängtavla, 

dekorationer (växter?) 

Utforma en poängskala för varje gren ni väljer att ha med i femkampen. 

Målgrupp 

Femkampen är en aktivitet för alla.  

För en rättvis tävling arrangeras en femkamp för de  vuxna/unga och en för de yngre. En för de allra 

minsta kan också ordnas.  

Kostnad 

Beroende på vilka grenar som väljs till femkampen. Hör er för, många av tillbehören till grenarna 

kan gå att få tag på gratis eller låna. 

http://www.ntf.se/laddaner/pdf/cykelbana%20ntf.pdf
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Utmana en kändis på cykling 

Vad? 

Utmana din energirådgivare/lokal kändis/kommunfullmäktige på ett cykellopp. Snabbaste tiden 

vinner. Du cyklar på en elcykel och kändisen på traditionell cykel. Alternativt tvärtom med cyklarna. 

 

Hur? 

Hör med lokala kändisar i orten, gärna en sportkändis eller någon 

annan som kan locka folk till utmaning.  Det som behövs sedan är en 

traditionell cykel (går även bra med sin egna), en elcykel och ett 

tidtagarur. Utse en sträcka, gärna med uppförsbackar, som blir 

veckans tävlingssträcka.  

Kom ihåg att ha hjälm att låna ut till de tävlande. 

Målgrupp 

Allmänheten. 

Kostnad 

Gratis. 

 

Cykelorientering 

Vad? 

Tipspromenadfrågor som sätts upp och markeras ut på en karta, som deltagarna cyklar runt och 

svarar på. Anordnas lämpligen som en del av en större aktivitet. Frågorna kan hänga uppe under 

längre tid om de plastas in ordentligt. 

Hur? 

Förslag på frågor finns att ladda ner här: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/110571690/Forslag_fragor_tavling.doc  Förslag på layout för 

frågeblad (inkl några frågor) finns här: https://dl.dropbox.com/u/110571690/Tipspromenad.doc 

Utse vinnare och kommunicera topplaceringar.  Informera media (både lokala tidningar, lokal radio 

och lokal TV) både före och direkt efter genomförandet.  

Tips: Bjud gärna in en eller flera politiker att genomföra cykelorienteringen och därefter ge sina 

kommentarer till frågorna och tävlingens pedagogiska värden. 

Målgrupp 

Allmänheten 

Kostnad 

Gratis förutom utskrift av frågor, svarslappar, pennor och eventuella priser. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/110571690/Forslag_fragor_tavling.doc
https://dl.dropbox.com/u/110571690/Tipspromenad.doc
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Cykelfesten 

 
Vad? 

En förarrangerad fest där folk bor inom cykelavstånd och cyklar hem till varandra. De kommer 

under kvällens gång få äta tre-rätters middag där varje rätt serveras hos olika familjer. Kvällen 

avslutas med en gemensam fest i en eventuellt hyrd lokal. 

Själva syftet med festen är att få motion, god mat och få lära känna nya bekanta i kommunen under 

festliga omständigheter! 

Hur? 

Det behövs en engagerad festkommitté som ansvarar för anmälan, planering och logistik gällande 

rätter och familjer, utskick av inbjudningar samt bokning av större lokal där festen kan avslutas. Det 

kan vara lite klurigt att få ihop logistiken, titta gärna runt på webben och se/hör hur andra gjort. 

Varje par tilldelas en maträtt (förrätt, huvudrätt eller efterrätt) som skall tillagas för 2-3 andra par. 

Vilken typ av måltid man ska laga får man reda på ett par veckor innan festen men recept väljer 

man helt själv. Deltagarna cyklar oftast parvis och samlas på en bestämd plats. Där öppnar de var 

sitt kuvert som innehåller en instruktion om vart de ska cykla. Väl framme, kommer de att serveras 

en förrätt. Strax innan de ska ge sig iväg från ”förrättsstället”, får de en ny instruktion – om vart de 

ska cykla för att få varmrätt respektive dessert. Vid varje tillfälle utgörs sällskapet av två gästpar och 

ett värdpar. På kvällen samlas alla till gemensam fest där det blir vickning och dans. Försök gärna 

boka ett lokalt band till festen!  

Här går det att få hjälp mot mindre summa att planera en cykelfest: 

http://planeracykelfest.se/index.php?page=start Nybro ska anordna en cykelfest 2014 och kan 

svara på frågor om planeringen mm: info@nybrocykelfest.se Obs! De svarar i mån av tid då de 

arbetar ideellt med cykelfesten men hjälper gärna till så gott de kan.  

Målgrupp 

Allmänheten 

 

Kostnad 

Beror på utformningen. En kuvertavgift kan tas ut av de deltagande för planeringen, lokalhyra och 

band. Festkommittén kan vilja ha betalt om den inte drivs på frivillig basis. 

 

http://planeracykelfest.se/index.php?page=start
mailto:info@nybrocykelfest.se
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Pimp My Bike och cykelparad 

Vad? 

En workshop där folk kan träffas och dela kreativa idéer för sina cyklar som sedan får gå igenom en 

förvandling.  ”Pimpningen” kan bestå av att måla om cykeln, dekorera cykelkorgen eller 

cykelhjälmen, sticka ”värmare ” till olika cykeldelar,  göra  en cykelflagga eller helt enkelt bara rusta 

upp cykeln. Endast fantasin sätter gränser. 

Workshopen är öppen under veckan och avslutas sista dagen i Trafikantveckan med en 

färgsprakande parad där alla pimpade cyklar (och även opimpade) far genom staden.  

Hur? 

En lokal eller plats behöver 

anordnas där det är okej att spilla 

färg mm. Musikutrustning för att 

skapa en stämning, går bra utan 

men kan vara uppiggande. 

Målgrupp 

Alla 

 

Kostnad 

Gratis om alla själva tar med vad 

de behöver.  Annonsering? 

Lokalhyra? Musikutrustning? 

 

Cykelkorgloppis 

Vad? 

En cykelloppis där försäljningen av gamla oanvända ting säljs ur sin cykelkorg.  

Bra aktivitet under Trafikantveckan då många kan ha sommarrensat i sina hem.  

 

Hur? 

Bestäm en vacker plats där loppis och kanske picknick går att kombinera. Marknadsför aktiviteten 

två-tre veckor innan så folk hinner göra utrensning i sina hem.  

Målgrupp 

Allmänheten 

Kostnad 

Marknadsföring och ev annonsering. 
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Temacyklarna 

Vad? 

Olika cykelteman anordnas, till exempel historiecyklarna som cyklar genom stadens historia. 

Tanken är att skapa en gemensam cykeltur utefter människors olika intresseområden.  

 

Förslag på teman: 

Historiecyklarna cyklar genom stadens historia i 

grupp med guide eller själva (om lämplig 

turistbroschyr finns för stadens historia). 

Naturvärdescyklarna cyklar till olika platser med 

en  naturguide som kan berätta om den 

omkringliggande naturen och dess värde.  

Picknickcyklarna bestämmer en eller flera platser 

att cykla till för att njuta av  gemenskap och 

medtagen picknick. 

Trädgårdscyklarna  cyklar till varandras 

trädgårdar där varje deltagare får visa upp sin 

anläggning. 

 

Hur? 

Samarbeta med Turistinformationen och Cykelfrämjandet lokalt!  

Målgrupp 

Alla 

Kostnad 

Mindre summa för eventuell guide. Marknadsföring och ev annonsering. 

 

Cykelmässa med cykelmodevisning 

 
Vad? 

I Hammarö/Karlstad ordnades förra året en cykelmässa med många aktiviteter, bland annat 

cykelmodevisning. 

Hur? 

Inspiration om hur det såg ut i Hammarö finns i denna youtube-film (några minuter in i filmen om 

cykelmässan): http://youtu.be/4lVgesVY5e4 

Målgrupp 

Allmänheten 

Kostnad 

Beroende på lokal, utställare, aktiviteter och marknadsföring. 

 

http://youtu.be/4lVgesVY5e4
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Uppmuntran till grupper som reser ”rätt” 

Gatukalas med Commute Greener-fika  

Vad? 

Ett stort kalas på en gata eller ett torg, där det finns långbord där tårta och kaffe serveras, eller 

picnicfiltar till alla som vill slå sig ner. Perfekt på årets tema ”Våra gator – vårt val” Alla är välkomna 

på kalaset, men de som kan visa med sin telefon att de har gått med i kommunens utmaning i 

Commute Greener får gratis fika. Naturligtvis finns information om utmaningen och hjälp att 

registrera sig på plats, för alla som vill. Övriga kan köpa fika, eller ha med sig egen picnic. 

Hur? 

En lämplig plats utses att ställa upp ett långbord på. Ett partytält kan behövas för att ha serveringen 

i. Ställ gärna upp beachflaggor eller affischer för att visa upp Commute Greener och 

Trafikantveckan. Personal på området kommer behövas, en som är behjälplig med att registrera sig 

i Commute Greener och en eller flera som ansvarar för serveringen. Ett tips är att samarbeta med 

ett café eller dylikt som kan fixa serveringen på plats. 

Kom ihåg att kolla upp vilka tillstånd som behövs i din kommun, dels lokala ordningsföreskrifter 

kring att använda allmän plats och spärra av trafik, dels livsmedelstillstånd för servering. 

Målgrupp 
Allmänheten. 
 
Kostnad 

Inköp av fika, hyra av partytält och dekoration. Ev. annonsering och övrig marknadsföring. Om ett 

café eller annan verksamhet står för serveringen kanske de också kan sponsra gratisfikat till 

Commute Greener-användarna mot att de exempelvis får exponering i reklamen inför aktiviteten?  

 

Variant: Commute Greener-fika på lokal mack, café e.dyl 

Vad? 

En variant på Gatukalaset ovan är att erbjuda gratisfika till alla som gått med i kommunens 

utmaning i Commute Greener genom samarbete med en mack, café eller annat ställe med egen 

servering, En mack är bra plats eftersom bilister har ärende dit.  

Kostnad 

Gratis, om man kan få macken/caféet göra reklam för utmaningen utanför och bjuda på kaffe mot 

att ni marknadsför dem i er övriga kommunikation inför Trafikantveckan. Annars lämplig ersättning 

till dem för deras insats. Annonsering och övrig marknadsföring. 
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Go Street Art 

Vad? 

Konstnärer eller gatukonstnärer bjuds in för att skapa 

olika typer av gatukonst längs ett populärt men 

kanske annars intetsägande cykel- eller gångstråk.  

Det blir ett vackert och stimulerande gaturum att 

hamna i. Perfekt aktivitet på årets tema ”Våra gator – 

vårt val” 

Hur? 

Tillstånd om gatukonst på planerat område behöver 

ansökas. Via Facebook eller reportage i lokal tidning 

berätta om upplägget för att intressera konstnärer.  

Målgrupp 

Cyklister och fotgängare. 

Kostnad 

Eventuell ersättning till konstnärerna. 

 

Flash mob i kollektivtrafiken 

Vad? 

En orkester som smyger igång ett framförande på exempelvis 

en buss eller pendeltåg. Idén kommer från Copenhagen Phil i 

Köpenhamns metro: 

http://www.youtube.com/watch?v=gww9_S4PNV0 

Hur? 

Bjud in en lokal orkester eller kör, prata med 

kollektivtrafikoperatören, bjud in media och kör igång! Musikskolans orkester eller kyrkokören 

kanske inte är Copenhagen Phil, men kan garanterat ändå överraska och glädja 

kollektivtrafikresenärer. 

Målgrupp 

Kollektivtrafikresenärer 

Kostnad 

Gratis. 

http://www.youtube.com/watch?v=gww9_S4PNV0
http://www.youtube.com/watch?v=gww9_S4PNV0
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Aktiviteter med skolan 

 

”Vad ryms i en p-ruta?” 
 

Vad?   

Lokal tävling där skolklasser under veckan får 

skapa varsin p-ruta på temat ”livskvalitet”. 

Vad får plats i en p-ruta förutom en bil? Varje 

klass börjar med att göra sin ruta på någon av 

skolans parkeringar, p-rutan fotas och skickas in 

till en jury. De tio bästa p-rutorna utses och 

skolklasserna får göra sin ruta på en central 

parkering i slutet av veckan. Vinnaren utses 

genom att publiken får rösta och något slags pris 

delas ut.   

 

Exempel på annorlunda parkeringsrutor kan vara: 

Konstgräs över en hel ruta med solstol och parasoll 

Pallkragar – Hur mycket går att odla på en parkeringsplats? 

En orkester 

Hur många cyklar får plats på en p-ruta? 

Ett minicafé  

 

Hur? 

Kontakta en skola eller en lärare/rektor och be dem att förmedla idén till sina skolklasser. Inspirera 

och berätta gärna om exempel på möjliga p-rutor. 

 

Målgrupp 

Skolelever i åk 7-9. 

Kostnad 

Hyra av parkeringsplats. Priser. 
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Klassens egen resepolicy 

Vad? 

Ett metodmaterial där skolklasser tar fram sin egen 

resepolicy. Klassen introduceras till projektet på en 

första lektion, arbetar fram sin resepolicy under 

lektion två och tre och följer den sedan i minst tre 

veckor, innan projektet avslutas med en 

uppföljningslektion. Inledningen och uppföljningen är 

tänkta att kunna ledas av en energi- och 

klimatrådgivare, eller annan extern expert.  

Materialet är kopplat till läroplanen (LGR11) för åk 7-9 i geografi, biologi och teknik. Materialet 

innehåller också tre valfria fördjupningslektioner i ämnena matematik, samhällskunskap och idrott 

och hälsa. 

Hur? 

Handledningen finns att ladda ner här: 

http://hallbarutvecklingvast.se/system/files/resepolicy_lararhandledning.pdf   

Projektet kan lämpligen inledas eller avslutas under Trafikantveckan. 

Målgrupp 

Skolelever i åk 7-9. 

Kostnad 

Gratis. 

 

http://hallbarutvecklingvast.se/system/files/resepolicy_lararhandledning.pdf
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Vandrande skolbuss 

Vad?  

Familjer som bor nära varandra turas om att följa alla 

familjernas barn till skolan, genom att promenera eller cykla 

tillsammans. Ett bra sätt att uppmuntra föräldrar att inte 

skjutsa sina barn till skolan, genom att praktiskt visa på 

andra alternativ. 

Hur? 

Kontakta en skola eller en lärare och hitta någon som vill 

testa detta i sin klass. Du kanske själv kan hjälpa till och leda 

en vandrande skolbuss med barn från något håll under 

Trafikantveckan? 

Mer information och inspiration finns i videoform här: 

http://www.youtube.com/watch?v=6xJTQH7te1I  och textform här: 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3895/89117_Tryggt_och_roligt_med_Vandrande_skolbu

ss.pdf  

Målgrupp 

Familjer med barn i skolåldern som normalt skjutsar sina barn till skolan. 

Kostnad 

Gratis. 

http://www.youtube.com/watch?v=6xJTQH7te1I
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3895/89117_Tryggt_och_roligt_med_Vandrande_skolbuss.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3895/89117_Tryggt_och_roligt_med_Vandrande_skolbuss.pdf
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Övriga aktivitetstips 

”Superkonceptet” 

Vad? 

Visa mångfalden och möjligheterna till olika transportmedel. Exempel: elbilar, biogas, etanol, vätgas 

etc. Olika cyklar, elcykel, elmopeder, annat (skate, kick, inlines, segway) kollektivtrafik 

Hur? 

Bjud in, bil-, cykel- och mopedförsäljare att visa upp sig och sina produkter. Gärna möjlighet att 

prova fordonen. Cykelservice (bjud in en cykelhandlare/reparatör). Fråga polisen eller stora 

bostadsbolag om de kan hålla en av sina cykelauktioner med överblivna cyklar under dagen. 

Uppvisning av cyklist, kick, eller skateare som hoppar och trixar kan också locka folk. 

Undersök om det behövs tillstånd från polisen (t.ex. demonstrationstillstånd) eller tillstånd från 

kommunen, alternativt hyra till kommunen, för användning av plats på torg eller annan allmän 

plats. 

Möjliga samarbetspartners: 

Energi- och klimatrådgivare 

Kommunen(ex. miljökontoren, 

trafikkontoren) 

Energikontorens ev. övriga transportprojekt 

Cykelfrämjandet 

Gröna bilister 

Bil och cykelhandlare 

Kollektivtrafikoperatör 

Målgrupp  

Allmänhet 

Kostnad 

En relativt dyr och tidskrävande aktivitet om man inte hittar bra samarbetspartners som kan dela 

på arbete och kostnader. Från några tusen kronor och uppåt. 
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Haren och sköldpaddan 

Vad?  

Tävling mellan olika transportsätt. 

Vem kommer fram snabbast, från A 

till B?  

Hur? 

Låt en cyklist, en fotgängare, en 

bussåkare och en bilist starta 

samtidigt och se vem som kommer 

fram först. Genomförs i 

rusningstrafik en veckodag. Gärna 

från ett eller flera bostadsområden 

in till centrum. Kan också arrangeras 

tillsammans med en stor 

arbetsgivare på orten och att trafikanterna åker dit.  

Informera media (både lokala tidningar, lokal radio och lokal TV) både före och direkt efter 

genomförandet. 

Tips: Bjud gärna in en eller flera politiker att genomföra resorna och därefter – när alla kommit 

fram – ge sina kommentarer till resultaten.  

Fler tips och utförligare beskrivning av aktiviteten finns i Klokboken – recept för hållbara resor (se 

nedan). 

Målgrupp 

Allmänheten 

Kostnad 

Nästan ingen kostnad. 
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Mät luftföroreningar 

Vad? 

En enkel mätmetod som IVL levererar för att mäta 

luftföroreningar. Kan användas för att exempelvis 

mäta NO-halten utanför skolor och daghem eller vid 

någon trafikerad gata, vilket kan ligga till grund för 

pressmeddelanden och debattartiklar. 

Hur? 

Diffusiva provtagare är små knappar som monteras 

utomhus, under regnskydd, och under ca en vecka 

fångar in ett visst ämne ur luften. Knappen skickas 

sedan till IVL för analys, efter ytterligare ca två veckor har man provsvaren. 

Kvävedioxid (NO2) kan vara en lämplig förorening att mäta, dels för att det är farligt i sig själv, men 

framförallt för att det är en bra markör för flera olika luftföroreningar från trafiken. 

Beställ från IVL, kontaktperson Karin Persson: karin.persson@ivl.se, 031-725 62 17 

Målgrupp 

Beror av var du monterar provtagaren och vad du gör med resultaten. Provtagning vid skolan och 

pressmeddelande till lokalmedia baserat på resultaten kan förhoppningsvis påverka föräldrar att 

inte skjutsa sina barn med bil till skolan.  

Kostnad 

Beroende på vilket ämne man mäter. NO2-provtagare är billigast, de kostar 410 kr/st inklusive 

analys. Hållare för provtagaren lånas ut. Porto vid inskickande av exponerade prover samt för 

provtagningshållare tillkommer. 

mailto:karin.persson@ivl.se
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Trycksaker 
Vid en aktivitet kan det vara trevligt att ha tryckt material, broschyrer och dylikt, att dela ut till 

intresserade. Här är en lista på material som går att få i tryckt form, antingen gratis eller för en 

mindre summa pengar. Hör med ditt regionala energikontor, de kan eventuellt samordna och 

betala för beställningar! 

Nedan följer en lista på några aktuella material som går att beställa. 

 

Boken Cykelsmart 

Utgivare: Svensk Cykling 

Sammanfattning: En liten bok som uppmuntrar folk att cykla genom goda argument och bra tips. 

Kolla i pdfen! 

Kostar: Kostnadsfritt att beställa upp till 10 exemplar av boken. Vid större beställningar än så kostar 

Cykelsmart 15 kronor per exemplar (fraktkostnad tillkommer).  

Här beställer du och laddar ned gratis pdf: http://www.svenskcykling.se/om/boken-cykelsmart/ 

Boken ”30 Biltips” 

Utgivare: Miljöfordon Syd 

Kostnad: Boken erbjuds till specialpriset: 30 kr exkl. moms (6%). Porto tillkommer. 

Vid köp av en kartong 116 böcker ges 20% rabatt. 

Här beställer du: http://miljofordonsyd.se/butik/  

Sammanfattning: Miljöfordon Syd har gett ut boken ”30 biltips som hjälper dig att spara både 

pengar och miljö” som i ett led att öka kunskapen kring mer miljöanpassad fordonsanvändning. 

Boken har redan sålts i 6 000 exemplar. Läs mer om boken under ”Våra projekt” och ”Böcker”. 

Boken är en rolig, miljövänlig och billig present till anställda, kunder, leverantörer, kommunens 

invånare, vänner m.fl. Beställ den du också!   

 

”En liten skrift till dig som vill att ditt barn ska gå långt”  

Utgivare: Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Sammanfattning: En broschyr till föräldrar om att skjutsa sina barn till skolan i allmänhet, och 

vandrande skolskjutsar i synnerhet. 

Här beställer du: Kontakta sara.hellgren@trafikkontoret.goteborg.se för tryckta ex. Ladda ner pdf 

på http://www.trafikforlivet.se/dbfiles/255.pdf  

Tidningen Cykling 

Utgivare: Cykelfrämjandet 

Kontakta: cyklamera@cykelframjandet.se 

Sammanfattning: Cykelfrämjandets medlemstidning Cykling kommer ut 4 gånger per år. Där finns 

att läsa intressanta reportage, få nyheter och följa vad som händer i olika debatter etc. Praktiska 

råd, tips och information ges också.  

 

Hastighetssnurra 

Utgivare: Trafikverket 

Kostnad: Gratis att beställa. 

Sammanfattning: En snurra som visar hur lite tid man förlorar om man håller skyltad hastighet. 

Visar även risk att skadas svårt eller dödas. Visar även påverkan på bränsleförbrukning och CO2-

http://www.svenskcykling.se/om/boken-cykelsmart/
http://miljofordonsyd.se/butik/
mailto:sara.hellgren@trafikkontoret.goteborg.se
http://www.trafikforlivet.se/dbfiles/255.pdf
mailto:cyklamera@cykelframjandet.se
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utsläpp. 

Här kan du beställa: http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3601.aspx  

Använd motorvärmare rätt 

Utgivare: Energimyndigheten 

Sammanfattning: Information om hur motorvärmare ska användas vid olika utetemperaturer, nytta 

med motorvärmare samt olika tekniker som finns tillgängliga för att underlätta användningen av 

motorvärmare. 

Kostnad: Gratis att beställa 

Här beställer du broschyren: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc 

 

10 tips: Bli Res-smart 

Utgivare: Energi & klimatrådgivningen i Stockholm 

Sammanfattning: Informativ, färgglad och lättsam broschyr riktad till allmänheten. 

Kostnad: Gratis att ladda ned och skriva ut. Kan beställas on demand från tryckeriet, kontakta 

energiradgivningen@vaxholm.se för mer info 

Här kan du ladda ned broschyren: 

http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/root/Pdfer/Bli%20Res-smart_130529.pdf 

Trafik & Miljö 

Utgivare: Gröna Bilister 

Sammanfattning: Tidning om miljöanpassade transporter som ges ut några gånger om året, med 

allmänheten som målgrupp. Det mest aktuella numret för årets Trafikantvecka ges ut i maj. Här kan 

du se exempel på ett äldre nummer: http://issuu.com/newsfactory/docs/trafik_miljo_issuu  

Kostnad: En låda med 100 tidningar kostar 500 kr inkl frakt och expediering (ingen moms 

tillkommer). 

Här beställer du: Kontakta Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se 

 

Böcker från Gröna Bilister 

Sammanfattning: Gröna Bilister har givit ut flera bra böcker och annat material om miljöbilar. De 

flesta böcker kostar runt 50 kr inkl. frakt. 

Här beställer du: http://www.gronabilister.se/butik 

 

Barns kreativa tankar om nya tiders transporter 

Utgivare: Energimyndigheten 

Kostnad: Gratis att beställa 

Här beställer du:  https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc 

Sammanfattning: ”Barns kreativa tankar om nya tiders transporter” är ett faktablad där underlaget 

kommer från Trafikantveckan 2011. Gatkritor och teater lockade barn till Linköpings Storgata. Och 

när bilarna var avstängda, då fanns plats för nytt kreativt tänk och skapande. 

 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3601.aspx
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc
mailto:energiradgivningen@vaxholm.se
http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/root/Pdfer/Bli%20Res-smart_130529.pdf
http://issuu.com/newsfactory/docs/trafik_miljo_issuu
mailto:martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se
http://www.gronabilister.se/butik
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc
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Konsten att sälja hållbart resande – Handbok 

Utgivare: Trafikverket 

Sammanfattning: En handbok om hur man bygger upp en framgångsrik samverkan med företag och 

andra arbetsgivare för att minska kommuners och regioners trafik och miljöproblem. 

Kostnad: Gratis att ladda ned. Kostar 50 kr vid beställning för tryckt format.  

Här kan du beställa: http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____2502.aspx 

 

Mötes- och resepolicy - inspiration, fakta och exempel 

Utgivare: Trafikverket 

Kostnad: Gratis att beställa 

Här beställer du: http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5323.aspx 

Sammanfattning: Det här är en handledning för dig som vill ha inspiration och stöd för att se över 

och effektivisera möten och resor i din organisation. Den kan också användas av dig som arbetar 

med utbildning eller vill sprida idéer för förändringsarbete. 

Resfria möten - en handledning 

Utgivare: Trafikverket 

Kostnad: 50 kr exkl moms 

Här beställer du: http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____4763.aspx 

Sammanfattning:  I många organisationer ökar andelen resfria möten, men inte alltid på bästa sätt. 

Handledningen pekar på de tio steg som bör tas för att framgångsrikt införa dessa delvis nya 

mötesvanor. För många steg anges framgångsfaktorer och fallgropar. Handledningen beskriver 

även allmänna råd, effekter av resfria möten och goda exempel. Handledningen används med 

fördel som ett komplement till den mer utförliga informationen på trafikverkets webbplats. Till 

handledningen hör även ett informationsblad. 

 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____2502.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5323.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____4763.aspx
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Hemsidor  

Projektets hemsida  
www.trafikantveckan.nu  

Vad?  

En sida med information och 

nyheter som relaterar till 

Trafikantveckan. Här finns 

bland annat ett animerat quiz 

om hållbar mobilitet och 

topplistor för tävlingarna i 

sparsam körning. Du kan hitta 

information och få inspiration 

till egna aktiviteter via sidan.  

Målgrupp 

Framförallt de som ordnar 

aktiviteter under Trafikantveckan. 

 

Projektets facebooksida 
www.facebook.com/trafikantveckan  

Vad? 

En facebooksida där vi löpande lägger ut 

nyheter och annan information som relaterar 

till Trafikantveckan och dess budskap. Du kan 

själv få inspiration och sprida info om dina 

aktiviteter där, och hänvisa deltagare i dina 

aktiviteter dit. 

Målgrupp 

Allmänheten och aktivitetsarrangörer. 

http://www.trafikantveckan.nu/
http://www.trafikantveckan.nu/content/vad-kan-du-om-alternativ-mobilitet-testa-dig-sj%C3%A4lv-i-v%C3%A5rt-quiz
http://www.trafikantveckan.nu/content/resultatlista
http://www.facebook.com/trafikantveckan
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Naturvårdsverkets sida 
www.trafikantveckan.se eller www.naturvardsverket.se/trafikantveckan 

Vad? 

Information, mallar och aktivitetstips för dig som arrangerar aktiviteter under Trafikantveckan. Där 

finns grafiska element och mallar att ladda ner för att skapa egna annonser, brev etc med 

Trafikantveckan-look. Sidan innehåller också information om hur du registrerar dig i den europeiska 

kampanjen. 

Målgrupp 

De som ordnar aktiviteter under Trafikantveckan. 

EUs kampanjsida 
www.mobilityweek.eu 

Vad? 

Sidan där du registrerar din kommuns deltagande i Trafikantveckan. Här finns också tips och idéer 

från aktiviteter runt om i Europa, samt grafiskt kampanjmaterial. 

Målgrupp 

De som ordnar aktiviteter under Trafikantveckan och allmänheten 

Vidare läsning 

Klokbok – recept för hållbara resor 

Utgivare: Regionförbundet Örebro 

Här kan du beställa: Ladda ner pdf från www.regionorebro.se/klokbok  

eller beställ tryckt version från Energikontoret Regionförbundet Örebro. 

Sammanfattning: ”Kokbok” för att genomföra transportrelaterade aktiviteter. Sex aktiviteter 

beskrivs ingående med steg-för-steg-instruktioner, erfarenheter från kommuner som har 

genomfört aktiviteterna, underlag, material, kostnads- och tidsuppskattningar. Det finns också listor 

och idéer på fler aktiviteter, baserat bland annat på tidigare års Trafikantveckor. Aktiviteterna som 

beskrivs är; cykelpendling, jämförelse mellan transportslag, årets miljöbilshandlare, tävlingar, 

information på bilbesiktningen och morotsutdelning. 

 

KomKomKom 

Rapport som Gröna Bilister skrivit: ”Kommuners kommunikation om klimatsmarta 

kommunikationslösningar” Exempel på hur olika kommuner jobbat med kommunikationsinsatser 

kring eller utanför Trafikantveckan, och handfasta tips på vad man bör och inte bör göra. 

Ladda ner från Gröna Bilisters hemsida: 

www.gronabilister.se/gb_komkomkom.pdf?cms_fileid=7e6b8f4dba5778b0e49a51b255265491  

http://www.trafikantveckan.se/
http://www.naturvardsverket.se/trafikantveckan
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.regionorebro.se/klokbok
http://www.gronabilister.se/gb_komkomkom.pdf?cms_fileid=7e6b8f4dba5778b0e49a51b255265491

