
 
 
 

PROGRAM FOR MOBILITETSUKA I TRONDHEIM 
 
 
 
FREDAG 17. SEPTEMBER kl. 08.00-15.00 ved NTNU: 
Kampanje for sykkel og syklister: 
Stand ved NTNU Gløshaugen og Dragvoll. Utdeling av reflekser, vester, pumper, setetrekk og annet 
utstyr. Informasjon om fordeler ved sykkel sammenlignet med bil og buss. 
Arrangør: Syklistens Landsforening 
 
 
LØRDAG 18. SEPTEMBER kl. 12.00-15.00 på Torget: 
1. Demonstrasjon av el-sykler. 
Også demonstrasjon av ergometersykkel fra Vitensentret som forteller om energiforbruk og 
energiproduksjon. Arrangør: Klimabussen og Trondheim kommune. 
 
2. Demonstrasjon ev el-bil. 
 
3. Kurs i økonomisk kjøring.  
Prøv simulator og lær hvordan du kan spare 10-20 prosent drivstoff med enkle knep. Arrangør: 
Grønn Hverdag. 
 
 
LØRDAG 18. SEPTEMBER kl. 12.00-16.00 på Svartlamon: 
Bilfri dag og marked. 
Bilfri dag, marked, quiz og interaktiv omvisning i bydelen Svartlamon. Arrangementet tar opp emner 
som bilfri bydel, kollektive boformer, bærekraftig arkitektur, gjenbruk og økologisk hage.  
Arrangør: Svartlamon beboerforening. 
 
 
MANDAG 20.SEPTEMBER kl. 11.00-15.00 på Hotel Britannia: 
Hva nå? Seminar om Miljøpakken og Trondheims framtid. 
Tema: Miljøpakkens mål om å vri transporten over fra bil. Debatt om valg av virkemidler, følger av 
Miljøpakken og samfunnsinteresser som står mot hverandre. 
I panelet:  
Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund. 
Peter Butenschøn, rådgiver i byplanlegging og arkitektur. 
Harald Minge, strategi- og kommunikasjonsdirektør i næringsforeningen i Stavanger-regionen. 
Oppsummering ved ordfører Rita Ottervik. 
Arrangør: Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune. 
 



MANDAG 20.SEPTEMBER kl. 17.30-21.00 på Hotel Britannia: 
Verksted i trafikksikkerhet for FAU ved skolene. Hvordan lage sikre soner ved skolene? Foreldre får 
ta opp farlige skoleveger og andre med representanter for Trondheim kommune. 
Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Trondheim kommune deltar. 
Arrangør: Trondheim kommune. 
Påmelding senest 16.september til: beate-gamst.sjaland@trondheim.kommune.no 
 
 
MANDAG 20. SEPTEMBER kl. 08.00-15.30 Tinghusplassen 3, 3.etasje – møterom Kantstein: 
Kurs i økonomisk bilkjøring. 
Med enkle knep kan du spare 10-20 prosent i drivstofforbruk. Kurset omfatter teori og kjøring i 
simulator. Det tar en og en halv time. Åpent for alle. 
Arrangør: Grønn Hverdag. 
Påmelding til: eco-kjoring@gronnhverdag.no eller 90 16 39 08.  
 
 
TIRSDAG 21. SEPTEMBER kl 08.00-15.30 Tinghusplassen 1, 4.etasje – møterom Kalkstein: 
Kurs i økonomisk bilkjøring. 
Med enkle knep kan du spare 10-20 prosent i drivstofforbruk. Kurset omfatter teori og kjøring i 
simulator. Det tar en og en halv time. Åpent for alle. 
Arrangør: Grønn Hverdag. 
Påmelding til: eco-kjoring@gronnhverdag.no eller 90 16 39 08.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


