
 

Følg «Mobilitetsuken i Bergen» på Facebook

 

 

 

Tirsdag 16. september – åpningsdag

SENTRUM kl. 0730–0900

Overraskelser til gående, syklende og kollektivreisende ved 

Musikkpaviljongen, Puddefjordsbroen og på Danmarks plass. 

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen, byutviklingsbyråd Henning 

Warloe og byråd Helge Stormoen stiller til avspark.

 

 

 

 

 

 

Tema for Mobilitetsuken 2014 er «Våre gater, vårt valg», 

og dette markeres over hele Europa. Er det mulig å erobre 

byrommet tilbake fra bilene og utnytte offentlige områder bedre? 

Vi vil tenke nytt omkring urbane rom og forholdet mellom 

byplanlegging og livskvalitet. Sammen kan vi gjøre det enda 

hyggeligere å ferdes i Bergen!

 

 
PROGRAM FOR MOBILITETSUKEN I BERGEN, 16.–22. SEPTEMBER

BERGEN KINO  kl. 1800–1930

Spesialvisning av dokumentarfilmen «The Human Scale». 

Arkitekt og professor Jan Gehl har studert mennesker i 

storbyer gjennom 40 år. Hva skjer med trafikkmønsteret 

når befolkningsveksten øker drastisk mot 2050?

Billettpris: 40,-     www.bergenkino.no

Onsdag 17. september – sykkeldag

FYLLINGSDALEN, LANDÅS, LODDEFJORD 
OG ÅSANE kl. 1400–1800

Vi tilbyr gratis og profesjonell sykkelservice ved disse 

kjøpesentrene: Oasen, Sletten, Vestkanten og Åsane senter.

 
LITTERATURHUSET  kl. 1900–2100

Foredrag med  

Mikael Colville-Andersen 

(copenhagenize.com), 

første gang i Bergen 

«Kan Bergen bli en sykkelby 

som København?»

Gratis entré.

 

Torsdag 18. september – kollektivdag

GRAND SELSKAPSLOKALER  kl. 0830–1000

Bergen Næringsråd og Skyss inviterer til 

frokostmøte med tema:

«Tredobling av kollektivtrafikken 

– oppnåelig eller science fiction?»

SOLHEIMSVIKEN  kl. 1100–1300
Skyss har stand ved DnB Solheimsviken

 
Fredag 19. september – park(erings)dag

SENTRUM  kl. 1200–1800

Flere parkeringsplasser i sentrum blir gjort om til grønne 

møteplasser. Minikonsert, vaffelsteking, gategym og mer. 

Følg med på Tårnplass, Møhlenpris, Engen og ved Marken 

– blant annet. På Nordnes skal indonesiske kunstnere 

i sving ved Hordaland kunstsenter. 

Lørdag 20. september – bilfri dag

KONG OSCARS GATE/ VÅGSBUNNEN  kl. 1100–1500
Ta med familien og opplev hvordan Kong Oscars gate og 

Vågsbunnen kan være når bilene er borte. Gategym og 

gateleker, gratis aktiviteter for store og små. Hoppeslott, 

spinning, test av elsykler og enhjulssykler. Aktivitetsløype 

med premiering. Apa fra Vennebyen kommer! Ta gjerne 

med egen sykkel. Gratis sykkelservice.    
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