Bilfritt Oslo – utopi eller mulighet?
Hvordan skape grønn vekst uten at det
går på bekostning av levende byrom

ROM
KONFERANSEN
2016
19. januar

Oslo er på vei inn i en ny tid der det
grønne skiftet for alvor skal realiseres
med bilfritt sentrum innen 2019.
Hvilke muligheter og utfordringer
gir dette til næringsliv, handel,
kollektivaktører, eiendomsutviklere
og folk flest?
Konferansens hensikt er å skape
debatt om hvordan skape energieffektive kompakte byer og bærekraftig utvikling uten økning av
klimautslippene.

Pris:

0900 – 0910 Velkommen
v/ administrerende direktør
Petter Eiken, ROM Eiendom AS
0910 – 0930

Tirsdag 19. januar 2016
Thon Hotel Opera,
Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Kr. 1200,- eks. mva.

Meld deg på: www.romeiendom.no
Med forbehold om endring i programmet.
Dette er sjette gang ROM Eiendom
arrangerer en konferanse med tema
knyttet til kollektivtransport, by- og
stedsutvikling og knutepunktsutvikling.

Veien mot en halvering av
klimagassutslipp innen 2020.
Er et bilfritt Oslo eneste vei å
gå? Vil vi få et levende byrom
med et bilfritt sentrum?
v/ byråd for miljø og samferdsel
Lan Marie Nguyen Berg,
Oslo kommune

0930 – 0950 Overlever Oslo uten ny E18?
v/ forskningsleder Aud Tennøy,
Transportøkonomisk institutt
0950 – 1025

Konferansier: Marie Simonsen

Tid:
Sted:

PROGRAM

Trafikkveksten må løses ved
kollektivtransport.
Hva må til for å lykkes?
Ny infrastruktur for tog og
T-bane? Trikk langs Ring 2?
6 mil med sykkelvei? Bilfritt
sentrum? v/ Konsernsjef
Geir Isaksen, NSB /
Administrerende direktør
Bernt Reitan Jenssen, Ruter /
Byråd for miljø og samferdsel
Lan Marie Nguyen Berg, Oslo
kommune.
Korte innlegg og sms-spørsmål
fra salen.

1025 – 1045

1045 – 1105

Hvordan vil et bilfritt Oslo
påvirke handelen i sentrum?
v/ administrerende direktør
Gunnar Larssen, Oslo Handelsstands Forening

1105– 1130

Kan hoteller og arbeidsplasser
overleve i sentrum uten
biltilgang? v/ administrerende
direktør Christian Ringnes,
Eiendomsspar AS

1130 – 1150

Pause

1150 – 1215

Knutepunkt til begjær.
Hvordan bygge høyt og tett
på knutepunkt for å få flere til
å reise kollektivt?
v/ administrerende direktør
Petter Eiken, ROM Eiendom

1215 – 1240

Incentiver for å bygge grønt.
Hvordan skal plan- og reguleringssakene i kommunen støtte
opp under et storstilt grønt
skifte? v/ Byråd for byutvikling
Hanna Marcussen, Oslo kommune

1240 – 1300

Grønt er skjønt – skråblikk fra
Erling Dokk Holm, 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen

1300

Takk for i dag v/administrerende direktør Petter Eiken,
ROM Eiendom

1305

Lunsj

Pause
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