
16-22 SEPTEMBER
EUROPEISKMOBILITETSUKE

An initiative of the

Tema for Europeisk mobilitetsuke 2015 er «Velg rett reisemiks», og med dette oppfordres 
folk til å kombinere ulike transportmuligheter for å få en effektiv og miljøvennlig reise. Bilen er 
ikke alltid raskest, og særlig på korte reiser finnes det gode alternativer. Jo oftere vi lar bilen stå, 
jo mindre kø blir det på vegene. Sammen kan vi gjøre det enda hyggeligere å ferdes i Bergen!
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Velg rett reisemiks
Program for mobilitetsuken i Bergen, 16.–22. september

Onsdag 16. september – åpningsdag
SENTRUM, KL. 0730-0900
Overraskelser til gående, syklende og kollektivreisende ved
Musikkpaviljongen, Puddefjordsbroen og ved ADO Arena (Fløenstien).

ÅSANE, LANDÅS OG FYLLINGSDALEN, KL. 1400–1800
Vi tilbyr gratis og profesjonell sykkelservice ved disse  
kjøpesentrene: Sletten, Oasen og Åsane senter 

Torsdag 17. september – multimodal dag
LITTERATURHUSET, KL. 1900–2100 – GRATIS OG ÅPENT FOR ALLE!
Helsinki er en by som har høstet stor internasjonal anerkjennelse for 
sitt foregangsarbeid med å gjøre byen bilfri. 

Ved hjelp av smarte tekniske løsninger skal de reisende kunne velge 
for eksempel bysykkel, samkjøring og buss når de skal fra A til B. Vi 
har invitert Sami Sahala fra Forum Virium til å fortelle om hvordan 
det kan bli å leve i Helsinki om 10 år.  

Fredag 18. september – kollektivdag og 
park(ing)day 
Denne dagen er det lurt å reise kollektivt! På flere av avgangene 
kan passasjerene vente seg en gledelig overraskelse. På dagtid blir 
flere parkeringsplasser i sentrum gjort om til grønne møteplasser 
med muligheter for å slå av en prat ved et bord, eller man kan 
være mer aktiv og drive gategym. Følg med utenfor Rådhuset, på 
Møhlenpris, Nordnes og Tårnplass – blant annet.  

Lørdag 19. september – bilfri dag
KONG OSCARSGATE/ VÅGSBUNNEN, KL. 1100–1500
Ta med familien og opplev hvordan Kong Oscars gate og Vågs-
bunnen kan være når bilene er borte. Her blir det gratis aktiviteter 
for store og små. Hoppeslott, spinning, test av elsykler og en-
hjulssykler. Aktivitetsløype med premiering. Gratis sykkelservice. 
Ta gjerne med egen sykkel!

Søndag 20. september – gå- og sykkeldag
Vi oppfordrer alle til felles turer i nabolaget, gjerne med fokus på 
snarveger og smarte ruter. Del dine beste sykkelminner på Insta-
gram, merk dem med #sykkelbyenbergen og bli med i trekningen 
av gavekort på kr. 5000,-. Les mer om konkurransen på  
www.sykkelbyenbergen.no.

Mandag 21. september – samkjøringsdag
DANMARKS PLASS, HURTIGLADESTASJONEN KL. 1500–1630
Velkommen til samkjøringspiknik på Danmarks plass! Verdens 
største universelle hurtigladestasjon blir nå et «Grønt mobilitets-
punkt» med egen møteplass for samkjørere og oppstillingsplass 
for elbiler du kan bestille og bruke etter behov. Stikk innom for litt 
forfriskninger på vei hjem fra jobb. 

Følg «Mobilitetsuken i Bergen» på Facebook
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