
TIRSDAG 20. AUGUST 
KL. 17.30 - 19.30

BEFARING I INDUSTRIHAVNA - 
OPPMØTE VED NORBETONG SJURSØYA

Hovedstadsområdet er i sterk vekst, 
med stor utbyggingsaktivitet og flere 
innbyggere. For å møte en økende 
befolkning og byggeaktivitetens behov 
for gods, varer og leveranser har Oslo 
Havn satt som mål å utvide gods- og 
vareimporten med 50 % innen 2030, 
mens klimautslipp skal reduseres med 
85 %. Samtidig har Fjordbyutbyggingen 
redusert arealet havna har til rådighet, 
så løsningen er å bygge havna i høyden 
og gjøre driften mer effektiv. Havna er 
derfor inne i en storstilt omstilling med 
begrenset areal til bærekraftig vekst.
Men har havna en rolle for miljøvennlig 
byutvikling og bydrift? Eller burde så 
verdifulle og sjønære arealer heller vært 
brukt til byutvikling?
    Oslo BOBY inviterer til en 
«byvandring» i industrihavna på 
Sjursøya, som i realiteten minner mer 
om en industriell versjon av Barcode, 
og befarer den nye godshavna. Vi vil 
også ta en titt inn i noen av siloene, 
hallene og skurene, hvor gods omlastes 
til videre transport.
   Deretter tar vi debatten: Er en 
industrihavn så tett på byens befolkning 
forenelig med miljøvennlig byutvikling?
   Omvisning i havna ved Åsa K. Nes, 
Eiendomsdirektør Oslo Havn.

TIL DEBATTEN STILLER: 
Heidi Neilson – Miljøsjef, Oslo Havn
Philip Mortensen – Klimaetaten
Hans Petter Johannesen – Utviklingssjef, 
Skanska Industrial Solutions

TIRSDAG 15. OKTOBER  
KL. 17.30 - 19.30

BEBOERSTYRT BOLIGBYGGING - 
HVORFOR GJØR VI DET IKKE I OSLO? 

Det norske boligmarkedet er i dag 
innrettet slik at det er de store aktørene 
som har nødvendige økonomiske 
muskler til å posisjonere seg for 
tomtekjøp og boligutvikling i urbane 
områder. De fremtidige beboerne 
tilgodeses med tilvalg på kjøkken eller 
parkett, mens de reelle valgene som 
påvirker bomiljø og utforming tas lenge 
før beboerne er en del av prosessen.
   Hva skal til for at beboerstyrt 
boligbygging blir et reelt alternativ i 
dagens boligmarked?
   Eksempler fra andre europeiske 
storbyer viser at det er mulig å få til 
beboerstyrt boligbygging i en urban 
setting - hvorfor gjør vi det ikke i Oslo?

Våre innledere fra DARK, Ormsundveien 
økogrend, Oslo kommune og en 
finansinstitusjon bidrar med ulike 
perspektiver på organisering og 
finansiering av denne type prosjekter.

TIRSDAG 24. SEPTEMBER  
KL. 17.30 - 19.30

BYGGE NYTT ELLER BEVARE? HAR 
VI KOMMET TIL ET PUNKT HVOR DET 
Å BYGGE NYTT MÅ SEES SOM SISTE 
UTVEI? 

Oslo BOBY og Arkitektur N har gleden 
av å inviterer til lanseringsfest, med 
korte innledninger, for høstutgaven av 
Arkitektur N.
   Høstnummerets hovedtema er 
bygningsvern og det skiftende synet 
på arkitekturhistorien. Bærekraft, 
modernismekritikk og alternativt vern er 
tema som settes på agendaen på møtet. 
Som vi har sett med alt fra Ullevål 
og Marienlyst til Nasjonalgalleriet 
og Risløkka skole: Det å bygge nytt 
har forrang fremfor å ta vare på og 
videreutvikle gamle hus. Det har hatt 
praktiske og økonomiske grunner. Men 
også ideologiske: Nytt har vært sett som 
best.
   Er dette i ferd med å bli en utdatert 
holdning til arkitektur og byutvikling?
 
Møtet arrangeres på Bruket i 
Schweigaardsgate 34 c.

TIRSDAG 12. NOVEMBER  
KL. 17.30 - 19.30

NÆRINGSVEKST I LILLESTRØM – EN 
POLYSENTRISK DYSTOPI?

OPPMØTE - LILLESTRØM STASJON, 
SYDSIDE

Kort befaring frem til møtelokalet, Scene 
5. Møtet starter kl. 18.00.

Lillestrøm er en by med rikt kulturtilbud 
og restaurantliv, og opplever nå en 
eksplosiv utbyggingsaktivitet for nye 
boliger. Med Romeriksporten har 
Lillestrøm i over 20 år hatt 10 minutters 
togtur fra Oslo, og 12 min fra OSL, og 
byen profilerer seg som «Lillestrøm – 
tett på verden». Likevel viser det seg 
utfordrende for Lillestrøm å etablere seg 
som næringsby.
   Hvorfor er ikke Lillestrøm like attraktiv 
for kontornæring som f.eks. Skøyen og 
Lysaker? Hva må til for å gjøre byen 
mer attraktiv? Er den polysentriske 
byutviklingen av Osloregionen en 
utopi, eller har vi ennå ikke funnet 
virkemidlene for å nå oppnå dette 
planidealet?

Møtet arrangeres i samarbeid med 
Kunnskapsbyen Lillestrøm.

TIRSDAG 10. DESEMBER  
KL. 17.30 - 19.30

SAMTALE MED ELLEN DE VIBE OM OSLOS 
UTVIKLING

Da Ellen de  Vibe gikk av med pensjon 
i juni, hadde hun vært direktør for 
Plan- og bygningsetaten i Oslo i 20 
år. Oslo BoBy inviterer til en samtale 
med henne om byens utvikling i denne 
perioden, erfaringene som etatsdirektør 
og hva som er viktig for Oslos videre 
utvikling. Siri Gauthun Kielland, Plan- og 
bygningsetatens nye etatsdirektør, vil 
også delta i samtalen.

VI TAKKER VÅRE ANNONSØRER FOR ALL STØTTE

OSLO BOBY er en del av Norsk Bolig- og byplan-
forening (BoBy). ByFabrikken er et nettverk for yngre 
planleggere og er tilknyttet Oslo BoBy. USBL fungerer 
som sekretariat for Oslo BoBy.

Styreledere:
Per Christian Stokke, Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak

Øvrige styremedlemmer:  
Morten Wasstøl, PBE Oslo kommune
Vidar Aasbrenn Fiskum, Skanska Eiendomsutvikling
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropolog
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Vil du bli medlem i Oslo Bolig- og byplanforening og  
ByFabrikken? Meld deg inn på boby.no/bli-medlem/ 

Medlemskap i Oslo BoBy og ByFabrikken:
• Studentmedlem, inkludert abonnement på Plan: 350 kr
• Inkludert abonnement på Plan: 650 kr
• Bedriftsmedlemskap: 2.500 kr
• VIPPS: 525558 Norsk BOBY

Følg Oslo BoBy og ByFabrikken på 
Facebook, og Oslo BoBy på 
boby.no/avdelinger/oslo-boby/ 

www.spor.no

Grubbegata 14, 0179 OSLO
22 94 24 10   inby@inby.no   www.inby.no
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PROGRAM, HØST 2019
Tid og sted: Møter arrangeres på Kulturhuset i 
Youngsgate 6, om ikke annet er oppgitt under. 
Se tidspunkt for det enkelte arrangement. 
Lett servering, forbeholdt medlemmer, fra kl. 17.15. 


