
Program for Mobilitetsuka i Kongsberg 

16.9. Henge opp plakater “Takk for at du reiser miljøvennlig”: Rådhuset, 

Krona, jernbanestasjonen og øvrige offentlige steder i sentrum. 

16.9. Ukas sykkelpost settes ut ved Kahrshuset/Krona. 5 slike poster i 

nærheten. 

16.9. Konkurranse om flest kilometer til jobb uten bil: Sende ut e-poster til 

alle kommunens ansatte + til private arbeidsplasser + høgskole, sykehus og 

videregående skoler med anmodning om å bli med på konkurranse om å 

komme seg til jobb uten bil i 2 uker.   

19.9.  Sette på sykkelsetetrekk på ulike sykkelparkeringsplasser i byen (Krona, 

Knutepunktet, sentrum, teknologiparken, videregående skole) 

20.9. Tre åpne turer i regi av turistforeningen: 

o Treskotur 

o Flerkulturell tur 

o Felles tur kveldstur 

20.9. Stoppe et par syklister en morgen/evt. gående og regne ut 

velferdsgevinsten/eller spart CO2 ved aktiv transport. 

20.9. Stoppe noen som har tatt toget til jobb – og sammenligne CO2-utslippet i 

forhold til om han hadde brukt bil.  

22.9. Stand på Krona; Dele ut reflekser, dele ut trafikkregler 

22.9. Kongsberg og omegn turistforening har stand på krona med turkort. 

Markedsføre tre aktuelle turer i nær framtid: 
https://kongsberg.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening%3A27 

Uke 38 eller 39: Tidspunkt avhengig av mediedekning: Lage blest om våre 

nærturkart. Markedsføre de mange fine turveiene – og kanskje jobbsnarveiene 

vi har i byområdet. 

https://kongsberg.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening%3A27


Uke 38 eller 39: Tidspunkt avhengig av mediedekning: Male Takk for at du 

sykler på utvalgte steder i byen. Vi ønsker å få med noen av kommunens 

øverste ledere på dette. 

26.6. Utlån og utprøving av el-sykler fra 26. september og 1 mnd. fram. 

Hvis LP/media er med: Følge noen arbeidstakere som skal på jobb en morgen, 

for eksempel fra Lafteråsen til FMC. En sykler, en kjører bil. Hvem er først 

framme?  

29.9. Informasjon om kommunens parkeringspolitikk: Stand på Kirketorget 

29.9. Konferanse om fremtidens transportløsninger. Demonstrasjon og testing 

av førerløs/autonom buss. 

29.9. Buskerudbyen har stand på Krona sammen med sykkelbyen før 

konferansen. Både delesykler og transportsykkel. 

30.9. Publikum får mulighet for å prøve autonom buss.  

30.9. Standen er også betjent mens den autonome bussen går. 
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