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Reis smartere, lev bedre! 

Program for Mobilitetsuka og Bilfri dag 16.22. september 2010 
Hvert år arrangeres den europeiske mobilitetsuka fra 16. til 22. september. Stavanger deltok for 
første gang i 2006. Temaet for årets europeiske mobilitetsuke er ”Reis smartere, lev bedre!”  

Bilfri dag er et fransk initiativ og ble arrangert første gang i 1998. Dette initiativet ble senere 
fulgt opp med markeringer i Italienske byer. Fra og med år 2000 har Mobilitetsuken (16-22 
september) og Bilfri dag (22 september) vært en felles europeisk markering. 

Torsdag 16. september 
- Den store fylkesfinalen i sykling for elever på 7. trinn fra hele Rogaland er nå klar med 36 

deltakere fra hele fylket. Arrangementet er i år lagt til Sandnes kommune, Sandnes Rådhus. 
Velkomsthilsen ved ordfører Norunn Østråt Koksvik (kl. 1030), teoriprøve og 
premieutdeling (kl. 1400) foregår i Sandnes Rådhus. Ferdighetsprøven gjennomføres ute ved 
Rådhuset, og gateløpet på vel 4 km går derfra og gjennom store deler av Sandnes sentrum, 
gjennom mange av rundkjøringene og innom boligområder tilbake til Rådhuset og mål (kl. 
11.30 – 1400). Det blir postmannskaper i løypa som skal sjekke om deltakerne kan 
trafikkreglene og følger dem. Postmannskapene kommer fra politiet, Sandnes politistasjon og 
fra Gand videregående skole, idrettslinjen.. Kontaktperson: Berit Enoksen, Trygg Trafikk 
Rogaland, tlf . 51 91 14 63/Mob. 97 59 22 29 

 
- Markering av mobilitetsuka. Kolumbus starter uka på Kvadrat kjøpesenter med QR-kodejakt 

fra klokken 15.30 til 19.00. Via Twitter og Facebook har de rekruttert frivillige som skal gå 
rundt på Kvadrat med T-skjorter med QR-koder på. De som ønsker å delta i konkurransen vil 
ha som mål å skanne flest mulig av disse kodene. Vinneren får en splitter ny iPhone 4, mens 
andre- til femteplass får gavekort på Steen & Strøm. Kolumbus’ stand settes opp ved 
McDonald’s, hvor publikum kan få flyers, vingummi og etter hvert hente sine premier. 
Kontaktpersoner: Spørsmål om arrangement: Anna Sandvik Hauge, tlf. 977 14 738. Media: 
Cecilie Dybdahl Birkeland, tlf.938 26 865. 

 
- Samme dag vil Natur og Ungdom dele ut et par tusen av Kolumbus’ smaksprøver på 

parkeringsplassene utenfor kvadrat. Disse vil bestå av flyers med pålimte Dagpass. Håpet er 
at folk vil bruke passet og få en positiv opplevelse av å ta bussen. 

 
- ”Beintøft”. I dag er det ”Gå-til-skolen-dagen” som arrangeres av miljøagentene (Blekkulf). I 

den anledning markeres den pågående beintøft-konkurransen mellom Aspervika skole i 
Sandnes og Lunde skole i Stavanger hvor de konkurrerer om å gå til skolen. Kontaktperson: 
Åsne Nord-Varhaug, Rogaland fylkeskommune, tlf. 95 03 89 32 

 

Fredag 17. september 
- ”Beintøft” 
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Lørdag 18. september 
- Aktiviteter på torget i Stavanger 11.00-15.00: Det blir arrangert sykkelhinderløype for barn 

og unge, premiering og test av elektriske sykler, utdeling av smaksprøver på bussen, 
reflekser, sykkelkart, informasjon om sykkelplanlegging, tilrettelegging for 
kollektivtransport og det pågående arbeid med å gjøre Sentrum mer tilgjengelig og 
klimavennlig. 

 
- ”Bjergsted live” Natur og ungdom deler ut smaksprøver på buss 

 
- Kolumbus setter fokus på Bilfri dag under kampen Viking-Vålerenga på Viking stadion. De 

satser på å overraske Viking-supporterne ved at det legges 100 Flexipass til en verdi av 600 
kroner per stykk på tilfeldig utvalgte seter på stadion. Med Flexipasset følger en liten lapp 
som oppfordrer folk til å la bilen stå på Bilfri dag 22. september. Kontaktpersoner: Spørsmål 
om arrangement: Anna Sandvik Hauge, tlf. 977 14 738. Media: Cecilie Dybdahl Birkeland, 
tlf. 938 26 865. 

Mandag 20. september 
- ”Beintøft” 

Tirsdag 21. september 
- Åpning av Jernbaneverkets nye sykkelparkeringshus på Gausel stasjon med belønning av 

syklister og kollektivreisende. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe markerer åpningen kl. 07.05. 
Kontaktperson: Christin Berg, Stavanger kommune, tlf. 41 29 62 21 evt. Henning Lode, 
Jernbaneverket, tlf. 91 66 96 50 

 
- Markering av mobilitesuka på Stavanger universitetssykehus kl 10-13 deles ut gratis dagskort 

på buss, reflekser, sykkelkart samt informasjon om sykkel, sykkelstamvei, bussruter mm. 
Salg av sykkelhjelmer til sterkt redusert pris på SUS v/frisøren; Kontaktperson: Håkon 
Auglend, Sandnes kommune, tlf. 48 14 76 71 

 
- ”Beintøft” 

Onsdag 22. september 
- Søndre del av St. Olavsgt. i Sandnes stenges for biltrafikk. Gaten forbeholdes buss, sykkel og 

fotgjengere. Dette er et ledd i sentrumsplanleggingen og gjøres i sammenheng med nylig 
vedtatt gatebruksplan. Kontaktperson: Håkon Auglend, Sandnes kommune, tlf. 48 14 76 71 

 
- Kolumbus benytter anledningen til å åpne for påstigning både bak og framme i bussene og 

innfører gratis sykkelfrakt på rute 33, 34 og 10. For å belønne busspassasjerene litt ekstra 
sender Kolumbus en gjeng glade trubadurer ut på en del av bussene mellom klokken 15 og 
18. Så langt har Poor Edward, Brigade og Elise Vatsvåg bekreftet. Artistene vil veksle 
mellom ulike ruter for å rekke over flere passasjerer. Kontaktpersoner: Spørsmål om 
arrangement: Anna Sandvik Hauge, tlf. 977 14 738. Media: Cecilie Dybdahl Birkeland, tlf. 
938 26 865. 

- ”Beintøft” 
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