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Bakgrunn

• Rammeavtale: Haltenbanken m/partnere
• Inngått jul/aug 2020

• «Bistand til utvikling, planlegging og 
gjennomføring av kampanjer, events og annet 
utadrettet arbeid for Miljøløftet»

• Design-, kommunikasjon- og eventtjenester i 
samme kontrakt

• Utvikling av aktivitetsplan for påfølgende år er 
et krav i avtalen

• Gir også rom for fortløpende tiltak som blir 
aktuelle i løpet av året.



Om årets aktivitetsplan

• År 3 med aktivitetsplan. 

• Utarbeidet i samarbeid med sekretariatet og 
partene gjennom kommunikasjonsgruppen

• Bygger på tidligere planer, men oppjusterte 
satsingsområder 

• Innhold:
• Mål, målgrupper og kanaler 
• Satsingsområder og plan for kommunikasjon
• Kalender
• Beskrivelse av aktiviteter
• Budsjett – tentativt: løpende vurdering 

gjennom året opp mot situasjon og behov











Satsingsområder i 2023 

• Fortsette å styrke kjennskap og kunnskap

• Vekt på synlighet i omegnskommuner 

• Prioritet for kommunikasjon/aktiviteter:
• Kollektivtilbud

• Åpning ny infrastruktur gang- og sykkel

• Beholde prioriterte målgrupper 
• Barn/unge

• Store arbeidsplasser



Strategisk og tematisk fordeling 
for kommunikasjon 

• Endre reisevaner (gevinstfokus)
• Fra personbil til kollektiv, sykkel og gange 
• Ikke bare miljø, også økonomi/helse 
• «Mer pragmatisme, mindre idealisme» 

• Åpninger
• Prioritert: Ny sykkelveg Fyllingsdalen–sentrum.
• Også andre åpninger, viktig for synliggjøre 

• Hva betyr Miljøløftet for meg?
• Synlighet hos innbyggerne 
• Lokal forankring (organisasjoner, skoler, 

arbeidsplasser



Situasjonsbeskrivelse 

• Økt bruk av personbil under pandemien
• Finne de gode argumentene for å få folk over på 

kollektiv og andre miljøvennlige reisemåter

• Manglende kjennskap og kunnskap i 
omegnskommuner 
• Krever godt samarbeid og lokal forankring

• Verdens lengste gang- og sykkeltunnel
• Ny infrastruktur, og stor mulighet for 

oppmerksomhet om sykling og annen grønn 
mobilitet



Situasjonsbeskrivelse 

• Faktabasert informasjon
• Valgår gir mulighet for å nå ut med Miljøløftets 

budskap, gjennom nøytral og faktabasert 
informasjon 

• Økonomisk utvikling
• Trangere økonomi kan få flere til å vurdere andre 

reisemåter enn personbil



Kort om aktivitetene

• Kampanjer 
• Hva betyr Miljøløftet for deg 
• Endre reisevaner
• Oppbygging mot åpning ny gang- og sykkelveg Fyllingsdalen

• Åpninger
• Markere åpninger i Bergen og i omegnskommuner

• Publikumskontakt, arrangementer
• Til stede på arrangementer i Bergen og omegnskommunene

• Faste aktiviteter og arrangement
• Sykle til jobben 
• Mobilitetsuken 
• Piggdekk-kampanje/vintersykling 













Budsjettramme

• Ca. 3,2 millioner (inkl. mva.)
• Ca. 2,2 mill. finansiert av «sekretariat med 

kommunikasjon», 

• Ca. 1 mill. av «Sykkelbyen Bergen».

• Tentativt budsjett i aktivitetsplan 
• 2 550 000 eks. mva

• (3 187500 inkl. mva)






