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Kommunikasjon og markedsføring 

● Nasjonal pressemelding - lokale varianter 
● Nasjonal markering? Ministre? Direktører? 
● Kommunikasjonsplaner i hver by 
● Kronikker? 
● Pressetreff med tema? 
● Aktiviteter som trekker folk og presse 
● Innsalg til medier – bli venn med en journalist!  
● Annonser? 
● Planlegge kommunikasjon ved åpning av nye tiltak 
● Debatter om permanente tiltak i mediene? 
● Filmklipp tilgjengelig for media 
● Formidle resultatene av Mobilitetsuka 
● Websider; www.bilfridag.no, facebook 

Våre gater, vårt valg 
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Kommunikasjonsutfordringer 

● Målgruppe = hele byens befolkning = generelle budskap 
     én primær målgruppe! 
 

● Mange budskap  
         utfordrende å spisse og selge inn ett budskap 

 
● Begrepet Mobilitetsuka er vanskelig å kommunisere 

     skifte navn?  
 

● Mange kokker på ulike plan…  
     nettverk av  kommunikasjonsfolk? 
 

Kommunikasjonsplanlegging 
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Kommunikasjonsmål  

Hovedkommunikasjonsmål: 
● Folk skal la bilen stå  

og oppleve gatene og byen positivt 
 

Delmål: 
Målgruppene skal: 

– kjenne til aktivitetene i den enkelte by 
– kjenne til årets tema «Våre gater, vårt valg» 
– oppleve byen på en ny måte 
– kjenne til nye tiltak som prøves ut  
– kjenne til fordelene ved å gå, sykle eller reise kollektivt 

Kommunikasjonsplanlegging 

Kommunikasjon og medier i Mobilitetsuka 2014 26.05.2014 



Målgrupper 
Kommunikasjonsplanlegging 

 
● En primær målgruppe 

– Sekundære målgrupper 
 

● 2013: unge voksne som primær 
målgruppe 
 

● Hvem velger vi i 2014?  
 

 Diskusjon!  
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Våre gater, vårt valg 
Hovedbudskap 

● Gatedager 2014 
● Folket tar gatene tilbake! 
● Vi vil ha gater uten biler! 
● Gi bilen en pause – nyt gatelivet! 

 
● Uten bilen får vi renere luft 
● Uten bilen får vi bedre byer 
● Uten bilen får vi bedre helse 
● Reis kollektivt 
● Bruk sykkelen til byen 
● Sykle til jobben 
● Gå eller sykle til skolen 
● Gå mer i hverdagen 
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Brosjyrer 
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Kreative byer 
● Gateteater  
● Gatekonserter 
● Moteshow i gata/p-plass 
● Gatekunst 
● Tegnekonkurranse 
● Skating 
● Sykkelshow og rulleskøyter 
● Skattejakt for barn 
● Sminkepatrulje 
● Busskonserter  
● Busskrekkurs 
● Gratis tog og bussbilletter 

 
 

● Pimp sykkelen 
 
 
 
 
 
 

● Ola-biler 
● Elbiler 
● Veteranbusser 
● Sykkelsjekk og frokost 
● Sykkelverksted 
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#pimpdinsykkel 
Felles konkurranse i 2013 
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Medieklipp 
Mobilitetsuka 

● Ca 90 presseklipp 
– 3 negative 
– 18 nøytrale 
– 68 positive 
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Drammen 
God oppmerksomhet 
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Stavanger  
Ingen god bilfri dag 
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Kunst i flere byer 
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Vegvesenets innsats 
Mobilitetsuka 
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Planlegg kommunikasjonen godt! 

 
 
 
 

Bente Tovik,  
Kommunikasjonsstaben, Vegdirektoratet 

 
bentet@vegvesen.no 
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