PRESSEMELDING

Heier fram miljøvennlige reiser
14.09.2017

16.-22. september markerer Miljøløftet Europeisk mobilitetsuke. I løpet av
en uke skal vi fylle byen vår med aktiviteter som skal synliggjøre fordelene
med å reise miljøvennlig.
I år er hovedbudskapet "Velg rett reisemiks". Vi slår et slag for å kombinere transportformer slik at
du kommer deg raskest, billigst og mest miljøvennlig fram.
Og Bergenserne er flinke! Tallene taler om flere grønne reiser, færre biler inn til sentrum og bedre
byluft





Biltrafikken inn mot sentrum er 6 prosent lavere fra 2015-2017
Biltrafikken inn mot sentrum 20 prosent lavere enn i 1990.
Tallet på kollektivreisende i Bergen er nærmere doblet fra 2010 til 2017.
Luftkvalitetmålingene fra 2017 viser rekordlave målinger av nitrogendioksid. Målestasjonen
på Danmarksplass viser et årsgjennomsnitt på 34,7 μg/m3. Dette er den laveste
registreringen på Danmarksplass siden 2002, og er en nedgang på 14,5 % sammenlignet
med 2016.

Det nyeste tilskuddet til satsingen på miljøvennlige reiser i byen vår er bysyklene. Siden de 200
første syklene begynte å rulle rundt i juni og fram til nå har det vært gjennomført nesten 55 000
sykkelturer på bysykkel. Det kaller vi suksess og vi ser med glede at flere bruker bysykkelen i sin
reisemiks.
I løpet av uken skal vi blant annet heie fram de som reiser miljøvennlig, gi gratis sykkelservice,
inspirere med filmvisning i Litteraturhuset og gjøre deler av sentrum bilfritt under markeringen av
bilfri dag. Målet er å motivere til miljøvennlige reiser og vise hvordan byen vår kan bli når vi lager
mer plass til mennesker og aktiviteter og mindre plass til biler.
- Dette er en fin anledning til å synliggjøre hvordan transportbehov kan dekkes gjennom
miljøvennlige reiser. I byer er det ofte knapt med plass, og ved å avgrense bruk av bil åpner
en for et triveligere byrom å ferdes og oppholde seg i. Arbeidet med å etablere attraktive
reisealternativ til bilen er en kontinuerlig oppgave for partene i Miljøløftet, men det er fint å
kunne vie innsatsen i Bergen ekstra oppmerksomhet i Mobilitetsuken, sier fylkesordfører
Anne Gine Hestetun.
Du kan blant annet møte henne tidlig om morgenen ved Musikkpaviljongen mandag 17. september
sammen med komiteleder for miljø og byutvikling i Bergen kommune Geir Steinar Dale.

Fakta:



Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig
samtidig som du dekker transportbehovet ditt.
Bergen er en av 2270 europeiske byer som markerer den årlige europeiske mobilitetsuken

Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver i Miljøløftet, Ingrid Feet Bjørgo, 97078677

KOMMUNETORGET

EUROPEISKMOBILITETSUKE
16 - 22 SEPTEMBER

Årets tema er «Velg rett reisemiks», og uken
markeres i over to tusen byer over hele
Europa. Bilen kan være praktisk til tider, men
for mange har bilbruk blitt en vane. Ofte kan
det være lurt å kombinere transportmidlene,
og velge miljøvennlig transport der man kan.
Kanskje kan du sykle til jobb én dag, og
kombinere med å sykle til bybane eller buss
en annen dag? Gåturer gir fine opplevelser
på veien, og kan lett kombineres med andre
transportmidler.

Program for Mobilitetsuken
Mandag 17. september: Åpningsdag

SENTRUM
KL 07:30-09:00

Vi byr på overraskelser til syklende, gående og
kollektivreisende. Møt oss fire steder i sentrum:
Musikkpaviljongen, Småpudden, Steinkjellerbakken
og Lars Hilles gate ved St Jakob kirke.

Tirsdag 18. september: Kollektivdag
BERGEN

Torsdag 20. september: Gådag
SENTRUM

Gange er sosialt, miljøvennlig og det enkleste
folkehelsetiltaket vi har. Ta bena fatt og gå!
Denne dagen deler vi ut drivstoff til gående på
utvalgte steder i sentrum. Dersom du vender blikket
ned innimellom, kan du kanskje få deg en
overraskelse.

Fredag 21. september: Park(erings)dag

La bilen stå og reis kollektivt til jobb, skole og andre
reisemål. Det lønner seg alltid, men kanskje spesielt
denne dagen!

Onsdag 19. september: Sykkeldag

NESTTUN, SLETTEN, MØHLENPRIS,ÅSANE,
OASEN
KL 15:00-19:00
Vi tilbyr gratis sykkelservice på Nesttun v/
Sykkelparkeringshuset, Sletten senter, Møhlenpris v/
Cornerteateret, Åsane senter og Oasen senter. Se
detaljer i egne Facebook arrangement.
LITTERATURHUSET
KL 16:30
Vi viser filmen «Why we cycle» på Litteraturhuset. Se
eget Facebook arrangement. Gratis inngang.

SENTRUM, HELE DAGEN

Organisasjoner og virksomheter blir oppfordret til å
gjøre noen av byens parkeringsplasser om til grønne
møteplasser for å vise mulighetene for
menneskevennlig byliv dersom bilene får mindre plass.

Lørdag 22. september: Bilfri dag i sentrum

OMRÅDET RUNDT VASKERELVEN/ENGEN/VEITEN
KL 11:30 – 15:00

Ta med familien og opplev hvordan Vaskerelven, Øvre
Ole Bulls plass og Engen kan være når bilene er
borte. Det blir gratis aktiviteter for store og små;
hoppeslott, togtur med Totto-toget, hils på Paddington
og aktivitetsløype med premiering. Ta med din egen
sykkel til aktivitetsløype og gratis sykkelservice. Vi har
gratis bemannet sykkelparkering for de som kommer
på sykkel.

Søndag 23. september: Sykle til kamp
Instagramkonkurranse

Del din miljøvennlige reise på Instagram
og merk den med #miljøløftet. Da er du
med i trekningen av et byGAVEKORT til
en verdi av 1000 kroner!

BRANN - SANDEFJORD, BRANN STADION
SYKKELSERVICE MELLOM KL 16:00 – 20:00.
KAMPSTART KL 1800.

Sykle til kamp! Vi stiller med gratis sykkelservice og
bemannet sykkelparkering.
www.miljoloftet.no
www.facebook.com/mobilitetsukenbergen

