
FAGMØTE
Midlertidige gateprosjekt

Fredag 27. april, 12.00-13.00
Fylkestingsal A, 5. etasje i fylkeshuset

Innleder: 
Bernt Sverre Mehammer 

Vi får høre mer om verdien av å teste 
ut ting i praksis før valg av endelige 
løsninger. Trøan forteller om erfaringer 
fra prøveprosjektet i Innherredsveien 
og Heggland forteller om planer for 
prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate. 

Innledere: 
Randi Trøan (Statens vegvesen),
Aslak Heggland (Trondheim kommune)

Leangen travbane skal flytte ut av byen. På 
tomta planlegges en ny bydel med 1500-
2000 boliger og andre formål en bydel 
har behov for. Sætherø innleder kort før 
Strøm-Gundersen presenterer hovedidé 
og hovedgrep for plan og prosjekt.

BEFARING 
Sommerbefaring til Tiller øst
- Byutvikling i byens randsone

Onsdag 30. mai, 17.00
Nærmere info i egen innkalling

Tema for sommerbefaringen er byutvikling 
i byens randsone. Vi ser nærmere på 
stedsidentitet, kunstsatsingen i Tillers nye 
park og de nye boligområdene. Befaringen 
avsluttes med medlemsmiddag på en 
restaurant i nærheten. 

Innleder: 
Annonseres i egen invitasjon til 
medlemmene når det nærmer seg

NB! Forebeholdt medlemmer

Styret i BoBy Trondheim 2017/2018 
Trine Gjessen, leder
Esther Balvers, nestleder
Runar Walberg, økonomi
Preben Lyngaas Jensen, referent
Silje Wendelborg Fremo, styremedlem
Grete K. Hennissen, kommunikasjon

Vil du bli medlem?
 

www.boby.no

BoBy Trondheim er en del av 
Norsk bolig- og byplanforening

Personlig medlemskap 670,- 
Studentmedlemskap 360,-
Begge inklusiv tidskriftet PLAN

2018

Innleder: 
Ingrid Sætherø (Koteng Eiendom AS),
Kristine Strøm-Gundersen (Lund Hagem 
Arkitekter)

FAGMØTE
Jernbanen i et nytt Trøndelag 
- Hvilket behov skal jernbanen dekke?

Tirsdag 17. april, 12.00-13.00
Fylkestingsal A, 5. etasje i fylkeshuset

Innleder: 
Terje Sivertsvoll (Jernbanedirektoratet)

ÅRSMØTE OG FAGMØTE
Framtidens transportløsninger

Torsdag 22. mars, 12.00 - 13.00
Fylkestingsal A, 5. etasje i fylkeshuset

FAGMØTE
Fra travbane til by på Leangen

Torsdag 5. april, 12.00 - 13.00
DIGS, Olav Tryggvasonsgate 30

Sivertsvoll forteller om jernbanens fortrinn 
som kollektivtransportmiddel og hvordan 
den inngår i et helhetlig mobilitetstilbud 
sammen med andre transportmidler. 
Tilbudet (frekvens, reisetid og komfort) er 
viktigst, nødvendig infrastruktur er bare et 
resultat av dette. Han setter det hele inn i 
et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Samfunnsøkonom Mehammer fortelle 
hvordan vi som planleggere kan være 
forberedt på endringene som kommer 
med selvkjørende kjøretøy. Han kommer 
innpå tema som arealbruk, dele versus 
eie, folkehelse og juss, samt virkemidler 
innen plan og politikk.


