Stikonferansen på Kongsberg
25.april 2019
Konferansens målsetning
Lære om hvilke verdier våre grønne områder kan gi, for å se nye forretningsmuligheter med mål om
å stimulere til økt lokalt engasjement, forståelse og samarbeid om stien og dens muligheter.

Konferansens hovedmålgrupper
Aktører innenfor turisme, gruvehistorie, natur og opplevelse i Kongsberg og omegn.

Vakre Kongsberg – kjent og ukjent – dette er vi stolte av - hva finnes – hvilke
trender ser vi og hvilke muligheter ligger foran oss?

Konferansier: Buskerud fylkeskommune
09:00 Mingling, kaffe og frukt
09:30 Introduksjon: Reiseliv og satsninger i fylket.
Arve Vannebo, Prosjektleder, Utviklingsavdelingen, Buskerud Fylkeskommune
09:45 Åpning og innledning: «Naturnære Kongsberg gir attraktivitet og verdi».
Varaordfører Kjell Gunnar Hof
10:00 «Etablering av Kongsberg første reisleivsstrategi og hva den kan gi av muligheter for
Kongsberg. Ringvirkninger for lokalt næringsliv»
Håvard Fossbakken, Strategi- og omdømmesjef, Kongsberg kommune
PAUSE 10:20-10:40
10:40 «Bærekraftig reiseliv og stinettets muligheter med fokus på stisykling. Hva trigger reiselysten
hos nordmenn og utlendinger? Hvordan passer Kongsbergs profil for økt turisme?»
Håken Christensen, Innovasjon Norge, Norsk Organisasjon for terrensykling (NOTS)

Merking – sti – friluftsliv

11:15 «Friluftsferdselsprosjektet og turskiltprosjektet. Hvilke næringsfordeler har dette gitt andre
kommuner? Midler å søke på».
Lise-Berith Lian, Rådgiver friluftsliv, Utviklingsavdelingen, Buskerud Fylkeskommune
11:30 Kongsberg kommunes plan for areal og rekreasjon.
Ingebjørg Trandum, Kommuneplanlegger, Kongsberg Kommune
11:45 «Flerbruk på sti - hva er oppnådd og hvilke muligheter har vi? Med perspektiv fra både Bystiog Merkekomitéen.
Ingunn Våer, Daglig leder, Kongsberg og omegns turistforening
LUNSJ 12:00-13:00

Visjoner – muligheter – innovasjon i friluftsliv

13:00 TrailGuide.net med Kongsberg i pilotprosjekt. Fremtidens digitale kart.
Bjørn Jarle Kvande, Daglig leder, TrailGuide
13:20 Augmented Reality og kulturminner.
Pål Rørby, Daglig leder, Hidden
13:40 Harmonisk flerbruk av stinettet og Kongsbergs unike muligheter!
Tilrettelegging for økt bruk. Syklist/turgåer – skiløper/turgåer – bevegelseshemmede.
Fagskolen Tinius Olsen reiselivslinje.
9 prinsipper for bærekraftig stibygging.
Lars Wraae Jensen, Prosjektleder, Tråkk ‘n’ Roll
PAUSE 14:10-14:30
14:30 Kongsberg Skisenter – Drømmeanlegg, sommeraktiviteter og utviklingsplaner.
Halvor Jamtveit, Daglig leder, Kongsberg skisenter
14:50 Kongsbergs hemmelige og gjengrodde stier / vannrennene gir unike stimuligheter.
Tilgjengeliggjøring av kulturminner med GPS og moderne kart.
Vannrennetraversen – et samarbeid med Kongsberg Sti.
Norsk Bergverksmuseum

..Og så da?

15:10 Miniworkshop v/Kongsberg Sti
Frivillig organisasjon med vinkling mot økt og bærekraftig bruk av stinettet for alle
brukergrupper med hovedfokus på stisykling.
PAUSE
17:00 Ølsmaking fra Bryggeripuben og italiensk pizza fra Kongsberg Skisenter. Påmelding.
Åpent også for lokalmiljø som ikke har deltatt på konferansen!
Uformell prat og erfaringer fra dagen.
Lars (Stibyggerskolen) viser film og holder fokus på sti/stibygging/sykkel.

