
 
En kort oppsummering av 

Mobilitetsuka  2013 
i Fredrikstad 

 
Bedre byluft – gi bilen en pause 



Lokal luftforurensing 

Fokus på årets tema (lokal luftforurensing) i 
gjennomføringen av aktivitetene  
- Feiebilen minutt for minutt 
- Utdeling av tannbørster med logo og budskap 
- Ordfører med kronikk om årets tema 
- Samarbeid med NAAF 
- Profilerte www.luftkvalitet.info  
- Gratisfergene profilert 

http://www.luftkvalitet.info/


Samarbeidspartnere i år 
Fredrikstad kommune, RTD og SMS 
Fredrikstad fotballklubb 
Fredrikstad kino 
Norges Astma og Allergiforbund 
Høgskolen i Østfold 
Syklistene (SLF) 
Østfold fylkeskommune 
Green Bean 
Makeløs 
Glemmen vgs 
Kulturskolen 
 



Program uka gjennom 
• Ordførers kronikk om lokal luftforurensing 16.9 
• NAAF lanserte nyheter om EMU på sine sider den 16.9 og 

presenterte intervju med ordfører  
• Åpning av uka med verdenspremiere på kortfilmen «Feiebilen 

minutt for minutt» på Fredrikstad kino 
• Utdeling av tannbørster med budskap om lokal luftforurensing til 

alle reisende med fergene 
• Gratis kaffe til alle reisende med ferga fra Green Bean 
• Åpning av permanent anlegg – sykkelfelt i Borggata 
• Transformasjon av bussholdeplasser mellom byene 
• Sykle til hjemmekampen mot Ranheim den 20.9 fotokonkurranse 
• Sykkelpumper på alle fergene 
• Nudging av gående mellom P-husene og sentrum, 15 punkter er 

markert 
 

 



Hvordan informere 
På forhånd: 
• Media   
• Egne hjemmesider og sosiale medier 
• Gjennom andres hjemmesider, i år var det NAAF og FFK 
 
Underveis: 
• Film (verdenspremiere og sosiale medier) 
• Kronikk 
• Publikumsaktiviteter 
• Utdeling av materiell/mat/kaffe/klem og smil 
• Media 



 



Smakebiter 

Utdeling av 500 tannbørster til de som reiste miljøvennlig 



Åpning av uka 
 
 
 
 

Verdenspremiere på kortfilmen 
om kommunens nye feiebil 
«Feiebilen minutt for minutt» 



Sykkelfrokost 
SLF og kommunen deler ut frokost til 
syklister i morgentimene 



Kaffe til morgenfuglene på ferga 

Fra kaffescooteren Green Bean serveres de 
reisende med ferga rykende fersk kaffe i 
Mobilitetsuka 



Permanent tiltak 

Sykkelfelt i Borggata ble åpnet 



Sykkeltrekkene… 



Greennudge… 



De fine plassene… 

 
Marianne fant en fin grønn lunge i sentrum. Den ryddet vi. 



Makeløst busskur… 
De reisende med bussen mellom byene fikk seg 
en overraskelse da flere av bussholdeplassene var 
blitt forvandlet til små retrostuer… 
Her ser vi Kristin Halkjelsvik i sving. 



Nye sykkelpumper på fergene 

    Stadig flere tar  med sykkelen på ferga. Nå kan den pumpes opp på overfarten.  
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