
 
 

 

PROGRAM: EUROPEISK MOBILITETSUKE I OSLO 16.-22. SEPTEMBER 2015 

ONSDAG 16/9 

Kl. 15-17 Trafikkagenten stand på Huseby skole. Utdeling av testkode for Trafikkagenten app’en og 

reflekser samt dialog med barn og foreldre. 

Kl. 18-22 Familiefest og drive-in kino på sirkustomta på Tøyen. Offisiell åpning av Europeisk 

mobilitetsuke i Oslo. Visning av dokumentaren «Bikes vs. Cars» kl. 20.30. Forfilm: European Mobility 

Week kampanjefilm «Do the right mix». 

 

TORSDAG 17/9 

Kl. 13.30-15.30 Trafikkagenten stand på Nordtvet skole. 

 

FREDAG 18/9 

Kl. 9-13 Gratis fagseminar: I byen uten bilen (program og påmelding). Lansering av CITI-SENSE og CITI-

SENSE-MOB. 

Kl. 15-19 Park(ing)day i Dronningens gate mellom Karl Johan og Prinsens gate. Parkeringsplasser 

gjøres om til park(er).  

kl. 15-17 Trafikkagenten stand på Rustad skole. 

 

SØNDAG 20/9 

Kl. 19 Cinemateket viser dokumentaren «Bikes vs. Cars» (info) 

 

MANDAG 21/9 

kl. 8.30-11-30 Fagdag i Grønn kommune nettverket. Tema: Grønn mobilitet og sykkel. Se vedlagte 

program. I utgangspunktet kun åpent for miljøkoordinatorene og folkehelsekoordinatorene i 

bydelene. Lansering av CITI-SENSE og CITI-SENSE-MOB. 

kl. 15-17 Trafikkagenten stand på Seterbråten skole. 

 

TIRSDAG 22/9 – BILFRI DAG 

Facebookevent: Bilfri dag i Oslo tirsdag 22. september 2015 
Kl. 7.30-17 Utdeling av 3000 setetrekk, 3000 «hangtags» (eksempel) og 5000 «billapper» i Oslo 
sentrum.  
Kl. 7.30-17 Pop-up gateteater rundt om i Oslo sentrum «Hvis det ikke fantes biler». 

https://www.trafikkagenten.no/
http://www.bikes-vs-cars.com/videos
https://www.youtube.com/watch?v=kFeSrG7gjvU
https://www.toi.no/kollektivtrafikk-areal-og-transportplanlegging/18-september-i-byen-uten-bilen-article33324-224.html
http://www.citi-sense.eu/
http://www.citi-sense-mob.eu/
http://www.citi-sense-mob.eu/
http://parkingday.org/
http://www.cinemateket.no/141064/bikes-vs-cars
https://www.facebook.com/events/1660823047467122/
http://www.designmom.com/wp-content/uploads/from_blogger/Picture-2-769494.png


 
 
kl. 15-17 Trafikkagenten stand på Sagene(?) skole. 

OBS! NAF planlegger et storstilt stunt på E18 den 22/9. Se http://kampenomtiden.no/arets-beste-

hverdag  

 

Sosiale medier – lik og del! 
 

Facebook 

Europeisk mobilitetsuke i Oslo (facebookside) 

Bilfri dag i Oslo tirsdag 22. september 2015 (facebookevent) 

 

Instagram 

#sykkelkompis Vi jobber på spreng for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby, og håper du kan hjelpe oss 
med å få flere til å sykle. Verv en venn, ta bilde sammen med #sykkelkompis på Instagram. To heldige 
vinnere får lunsj for to på sykkelcafé! 
#bilfridag Ta bilde med #bilfridag på Instagram og vis oss dine bilfrie dager! Fortell oss hvorfor du lar 
bilen stå. Den 1. oktober trekker vi to heldige vinnere som får hver sin sykkel (verdi: Kr 5.000). 
 

http://kampenomtiden.no/arets-beste-hverdag
http://kampenomtiden.no/arets-beste-hverdag
https://www.facebook.com/europeiskmobilitetsukeoslo
https://www.facebook.com/events/1660823047467122/

