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SEMINAR MED VERKSTED -  MOBILITETSUKA 2010 
Mandag 20. september 08:30-11:30, Rådhuset i Skien 

 
Over 2000 byer deltar i den europeiske mobilitetsuka 16.-22. september 
2010. Skien og Porsgrunn samarbeider med Telemark fylkeskommune, 
Statens vegvesen, VKT, handelsstanden og frivillige organisasjoner om 
arrangementer hele uka. Seminaret ’Reis smartere – lev bedre’ har fokus på 
folkehelse, bykultur og mobilitet. Invitasjonen er rettet mot politikere, barn og 
ungdom. 
 
Vi håper at du som politiker vil gripe muligheten til å delta på et spennende 
miniseminar som kopler sammen flere viktige samfunnstema som 
infrastruktur, arealpolitikk og folkehelse. Alle politikere i fylkestinget og 
kommunestyrene er inviterte og vi oppfordrer spesielt dere med ansvar og/ 
eller interesse for de ovennevnte tema til å delta. 
Vi er så heldige at Helle Søholt fra Gehl ArchitectsHelle Søholt fra Gehl ArchitectsHelle Søholt fra Gehl ArchitectsHelle Søholt fra Gehl Architects, en kapasitet på formidling 
og byplanlegging, vil delta på seminaret for å inspirere og løfte det faglige 
nivået. 
 

 
 
 
Mål med dagen:  
Flere skal oppdage gledene og helsefordelene ved gange og sykling framfor 
motoriserte transportmidler. 
Barn, unge og politikere skal møtes for å lære av hverandre og for å oppnå bredere 
medvirkning i beslutningsprosesser. 

 
Påmelding ønskes innen 01. september 2010, følg link nedenfor: 
http://www.telemark.no/itf-

tfk/interaktiv.nsf/registration?OpenForm&id=mobilitetsuka2010&lang=no 

 



 
 

FORELØPIG PROGRAM:  
 

8.30 Introduksjon  
 

- Møteleder Christian Tynning 
Bjørnø, elev- og lærlingombud 
Telemark fylkeskommune 
 

8.40 Aksjon gå-sykle til skolen.   - Sykkelpatruljer fra 4 barne- og    
ungdomsskolerskoler  
 

9.15 Gåbuss – introduksjon og sang - Klevstrand Skole 
 

9.25 Hvorfor kjører studentene bil? - Studentrepresentant fra HiT 
 

9.35 Hvordan kan ungdom og politikere 
bidra til en kulturendring for å få mer 
liv i byen, mer attraktive forhold for 
gående og syklister - Og hvorfor? 
  

- Helle Søholt, Gehl Architects, 
Danmark. 

10.00 Verksted: sykkelvegnett i Grenland 
 

- Oppgaver i grupper 

11.00 Presentasjon av gruppearbeid  
 

- Elever fra videregående skoler 

11.20 Sluttkommentarer til videre arbeid, og 
avrunding 
 

Helle Søholt 
Erling Dahl, leder for hovedutvalg 
for infrastruktur, Telemark 
fylkeskommune. 

11.30 Lunsj  
 

Etter lunsj er alle velkomne til å delta på neste miniseminar i Porsgrunn om  

GÅGATER 13:00-16:30 for å diskutere forholdet mellom handel, 
transport og gågater. Målgruppene er handelsstanden og 
kommunepolitikerene.  Invitasjon kommer senere. 
 
 

 
Helle Søholt is a Founding Partner and 
Managing Director of Gehl Architects. Helle 
has extensive international urban design 
experience from many projects on all scales. 
Helle furthermore has teaching experience in 
both Urban Design Theory and Studio Work, 
and has been representing  
the office at a wide range of internationally 
renowned conferences as a keynote speaker. 

http://www.gehlarchitects.com 
 
 

 

 


