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Lena Karoliussen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei – Jeg heter Lena Karoliussen og er innleid rådgiver for Porsgrunn og Skien på Framtidens byer. En av de oppgavene jeg har jobbet mye med i år er koordineringen av aktivitetene til årets Mobilitetsuke. 



Mobilitetsuka 2010

Reis smartere – lev bedre

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Hovedintensjon:

1. Bredt samarbeid

2. Vise allerede eksisterende aktiviteter

3. Ha minst en aktivitet hver dag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktivitetene i Mobilitetsuka inngår – hos oss som en del av satsingen i Framtidens byer på Areal og Transport. 
* Vi har hatt fokus på det brede samarbeid – som har vært både positivt og utfordrene (mer om evalueringen og erfaringene senere)
Eksisterende tiltak og aktiviteter: Universell Utforming av busstopp, gang/sykkelbro fra Klosterøya til Herkules området, gå/sykle kampanje til skoler og sykkelopplæring, lansering av sykkelkart
Stor arbeids gruppe: Ingrid Reitan (HIT), Bent Rosenberg (Down Town-Steen og Strøm), Michell Fouler (Sykkelist), Sigrid Hellerdal  (SVV), Tom Eikeng (Kommunalteknikk), Birgitte Helstrøm (TFK), Eigil Movik (Skien kommune), Lars Welle-Nilsen (Skien kommune), Merete Andersen (TKT), Kjersti Berg (Porsgrunn kommune), Gro Grave Landsverk (SVV) og Tone Skau Jonassen (Porsgrunn kommune)
Forfall: Lars Iver Larsen (Porsgrunn min by), Per Morten Nordborg (Vestviken kollektivtrafikk) og Ragnar Anundsen (Handikapidrettslaget og rådet for funksjonshemmede)
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Vi lagde felles plakat 
og flyer
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Presentasjonsnotater
Dette er bare for å vise at vi trykket opp et felles program – jeg kommer tilbake til de enkelte aktivitetene...
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Lørdag 18. – bilfri dag

rullende 

trillende 

trullende 

trallende



Presseomtale 
i forkant…



…og litt mer 
presseomtale

Her er et utdrag av 
arrangørgruppa



Dag 1:

Åpningen var 
avduking av ny 
sykkelparkering



Dagen var også starten på kampanjen

”Gå-sykle
 

til skolen”



Dag 2:

•Lansering av 
sykkelkart 

•Sykkelquiz ved 
HiT

•Åpning av 
skatepark

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sykkelkartet ble lansert på Høgskolen i Telemark i samme arrangement hvor det var sykkelquiz for studentene. Her var det også en demonstrasjon av el-sykkel. 
I samme område ligger Skateparken – som i utgangspunktet ikke var en del av mobilitetsuka – men en aktivitet som er relevant! Og som ble skrevet inn i programmet.



Dag 3:

Lørdag – bilfri dag

• Fritjof Fomlesen

• Bypark og Gågate

• Merida Trialteam



Fritjof Fomlesen

Og

Klovnen Koko

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fritiof Fomlesen hadde med sin assistent Koko – og sammen lagde de en sykkelkonkurranse og barna var med på en sykkeltur i byen uten foreldre. Fine premier.



Bypark



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spektakulære Merida trial team!



Merida Trialteam



Dag 5:

• Mobilitet og helse

• Gågate seminar

Begge med

Helle Søholt fra

Gehl Architects



Dag 6:

Lansering av sykkel- 
programmet for 2-5 årige



Dag 7:

Befaring av universelt 
utformet bussholdeplasser



Erfaringer og tilbakemeldinger

• Begynne planleggingen tidlig – både organisatorisk og 
økonomisk

• Fokusere på det som virker og det som er positivt 

•Tenke langsiktig – 2010 var andre året Mobilitetsuken ble 
arrangert (i Grenland) og dette er en del av et større 
holdnings skapende arbeid



Skien og 
Porsgrunn

Lena 
Karoliussen
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