TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING

har herved gleden av å innby til årets Julemøte
tirsdag 3. desember 2019 kl. 19.00
i rom U301 i 3. etasje i «Akrinn» på NTNU campus Kalvskinnet
Bruk inngangen fra Sverres gate
(Se kart og parkeringsinfo på neste side)

Johan Anton Wikander forteller om

«Vår jernbanehistorie»



Start midt på 1800-tallet
Elektrifisering og moderne driftsform

Jernbanehistorien er et meget stort og omfattende tema.
Wikander fokuserer her på to tema:
Det første er starten 1845 – 1851 og om hvordan en greide å få den meget
dyktige engelske jernbaneingeniør Robert Stephenson (1803 – 1859) hit
til landet som øverste leder for utbygging av vår første jernbane.
Strekningen Christiania – Eidsvold.

Robert Stephenson

Han gjør så et hopp fremover i tid, til 1892, da elektrifisering ble tatt opp
som tema på høyt nasjonalt plan. Han vil gå framover i tid på overordnet
nivå til dags dato og fortelle om hvordan strekningene TrondheimSteinkjer og Trondheim – Storlien så langt har blitt planlagt og håndtert

Det serveres spekemat og alkoholfritt øl.
Av hensyn til serveringen ønskes påmelding innen mandag den 2. desember kl.12.00
under «påmelding» på http://tpfinfo.no/ , med E-post til post@tpfinfo.no eller til
telefon 977 58 200

Kart

Bilparkering:
Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven, og parkeringsfelt i
Kalvskinnsgata.
Etter kl. 16 er det mulig å parkere på ledige plasser på NTNUs parkeringsplasser foran bygget i
Gunnerus gate og på Vitenskapsmuseet på andre siden av gaten. Det er også noen få plasser bak
E.C. Dahls gate 12.
Alle parkeringsstedene er avmerket med blått på kartet.
Buss:
Nærmeste holdeplasser er «Nidarosdomen» og «Prinsens gate P1-P2» (Prinsenkrysset)
Inngangen til møtelokalet:
Rød pil på kartet peker på inngangen fra Gunnerus gate.

Blå pil peker på inngangen fra Sverres gate.
Hvilken inngang som er betjent, kan variere fra gang til gang. Sjekk møteinvitasjonen. Ved
inngangen i Sverres gate er det også ofte studenter som kan slippe dere inn om dere forklarer hvor
dere skal. Denne inngangen har kort vei til heisen for de som ikke liker å gå så langt.
Hvis ytterdøra er stengt, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn.

