EN FESTIVAL FOR
EN BÆREKRAFTIG BY
INVITERER DEG TIL

Skal vi nå målet om en mer miljøvennlig og trivelig
by må eiendomsutvikling ses på med nye øyne. Også
nye forretningsmodeller må g
 jennomføres. Er vi vårt
ansvar bevisst og klare for å møte utfordringene?

OSLO
FUTURE
LIVING

Oslo Future Living er ikke en tradisjonell konferanse,
men en spennende festival med en rekke parallelle
sesjoner, der du får faglig påfyll innenfor ulike områder.
Opptatt av de store grønne ideene? Nysgjerrig på hva
det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter?
Oslo Future Living gir deg inspirasjon og praktisk
kunnskap. Velkommen!

ONSDAG 11. MAI 2016

Etter det faglige avsluttes dagen med god mat, mingling
og konsert.

MELD DEG PÅ ESTATEKONFERANSE.NO NÅ

Under festivalen vil du få mulighet til å prøve el-sykler
fra Merida og E-Green, og til å bestille sykler, treningog sykkelutstyr til «konferanse priser».

OSLO FUTURE LIVING

SAMARBEIDSPARTNERE

 09:00–11:30
BYUTVIKLING

(VULKAN ARENA)

OSLO REGION BRAND STRATEGY

LUNSJ

 12:45–15:05
BYGG & ENERGI (VULKAN ARENA)
FROM STRATEGY TO ACTION
TRANSPORT (MATSALEN I MATHALLEN)
URBAN MOBILITY & WALKABILITY
FORRETNINGSMODELLER (HOTEL SCANDIC)
THE COLLABORATIVE ECONOMY

PAUSE

 15:30–17:40
ARKITEKTUR (HOTEL SCANDIC)
PROJECTS & DEVELOPMENTS
INNOVASJON & NYTENKNING (VULKAN ARENA)
A STEP FURTHER

PROGRAM FOR EN
BÆREKRAFTIG BY

PRESENTERERT AV

 09:00–11:30

 12:45–15:05

BYUTVIKLING (VULKAN ARENA)

FORRETNINGSMODELLER (HOTEL SCANDIC)

OSLO REGION BRAND STRATEGY

THE COLLABORATIVE ECONOMY

Hva betyr det grønne skiftet, og hvordan skal Osloregionen utvikles på en
fremtidsrettet og bærekraftig måte? Politikere og myndigheter har klare og
gode visjoner. Hvilke strategier og grep skal iverksettes for å nå målet? Og
hvordan spille på lag med private interesser for å dra i samme retning?

Raymond Johansen
Byrådsleder
Oslo Kommune

Louis Becker
Director and Partner
Henning Larsen Architects

Arve Regland
Administrerende direktør
Entra

Omfattende klimaendringer er vår største globale utfordring. Hvilke bærekraftige forretningsmodeller kan bidra til det grønne skiftet? Hvilken type ledelse
og hvilke strategier må til for å nå mål og resultater? Og ikke minst hvilke
virkemidler finnes for å komme i mål med et grønnere og smartere samfunn?

Claus Skytte
Kreativ strateg, forfatter
og ekspert i deleøkonomi

Idar Kreutzer
Administrerende direktør
Finans Norge

 12:45–15:00

 15:30–17:40

BYGG & ENERGI (VULKAN ARENA)

ARKITEKTUR (HOTEL SCANDIC)

FROM STRATEGY TO ACTION

PROJECTS & DEVELOPMENTS

By og eiendom trenger smarte tiltak for å tilfredsstille målet om en bærekraftig
byutvikling og løse miljøutfordringer. Hvordan overvinne utfordringene og
hvilken mind-setting bør eiere og leietakere ha for å lykkes med utvikling av
smarte byer? Hvordan kan norske kommuner og offentlige etater spare 1.
milliard hvert år på å gjennomføre selvfinansierende tiltak innen eksisterende
bygg? Hvilke merverdier har grønne bygg, og hvilke resultater kan måles og
dokumenteres?

Gunnar Bøyum
Konsernsjef
Aspelin Ramm

Synnøve Lyssand Sandberg
Byggherredirektør
Statsbygg

Per Morten Johansen
Administrerende direktør
Omsorgsbygg
Oslo Kommune

Hvordan prosjektere og utvikle null- eller plusshus og bærekraftige bydeler?
Hva er utfordringene, og hvordan overvinne vanskeligheter og motstand? Og
hva med den mest krevende trusselen i eiendomsbransjen - hvordan ta et gammelt bygg opp til dagens standard, og integrere det i bærekraftige byer? Her
kan du få svar! Noen av de mest fremtidsrettede og bærekraftige prosjektene
skal presenteres. Fokus er på bærekraftig bygg, arkitektur, miljøvennlige og
tekniske løsninger, osv.

Kasper Guldager Jensen
Architect
Partner 3XN and Director GXN

Geir Tore Møgedal
Siv.ing. og gruppeleder
Asplan Viak

 12:45–14:35

 15:30–17:30

TRANSPORT (MATSALEN I MATHALLEN)

INNOVASJON & NYTENKNING (VULKAN ARENA)

URBAN MOBILITY & WALKABILITY

A STEP FURTHER

Kollektivtransport og samferdselsinfrastruktur må planlegges nøye for å
tilpasses fremtidens samfunn. Utvikling og fortetting rundt knutepunkter er
et viktig grep for bærekraftige og fremtidsrettede byer. Men hvilke sosiale
implikasjoner innebærer en kompakt og grønn byutvikling, og hvordan løse
utfordringen på en bærekraftig måte?

Frode Hvattum
Strategidirektør
Ruter

Aud Tennøy
Forskningsleder
Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Et grønnere samfunn betyr en bedre urban fremtid for kommende
generasjoner. Ansvaret ligger hos alle. Hvordan tenke nytt og innovativt for
et bedre og smartere samfunn? Hvordan vil nye teknologier og samfunnets
endringer påvirke oss og vårt sosiale liv? Er det mulig å ytterligere styrke
miljøengasjement og forståelse i de unge generasjonene?

Per Espen Stoknes
Gründer, forfatter og forsker
Institutt for rettsvitenskap BI

Hulda Holtvedt
Styremedlem
Oslo Grønn Ungdom

