
08.00-08.30  Registrering, morgenkaffe og besøk hos utstillerne

Del 1: 08.30-09.50 INSPIRASJON

kl. 08.30  Velkommen til Fjordkonferansen 2016 

Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Hans-Petter Tonum, ønsker velkommen.

kl. 08.45  Det moderne, urbane livet 

Alexander Ståhle, adm.direktør og prosjektansvarlig i Spacescape AB i Stockholm, er en av Sveriges 
mest kjente forelesere når det handler om urbanisering og byutvikling. Han viser hva urbanisering 
og teknologiske nyvinninger har å si for planleggingen av boliger og næring i indre Drammensfjord.

Kl. 09.20  Trøndernes fjordbydrømmer går i oppfyllelse

I Trondheim bygges det en helt ny by med 800 boliger og 110.000 kvadratmeter næringsareal på 
vannet. Fem milliarder kroner investeres. Trønderne er kommet halvveis. Liv Malvik leder arbeidet med 
Grilstad Marina.

kl. 09.40  Flytende boliger og barnehage ved jernbanestasjonen

Den største grunneieren i Fjordbyen, Eidos, tenker helt nytt – nå skal boligene flyte på vannet og 
barnehagen være ved jernbanestasjonen.

Kl. 09.55   Slik skapes attraktive knutepunkt

Rom Eiendom har mye kunnskap om hva som skal til for å skape attraktive knutepunkt – og deler den 
på Fjordkonferansen.

Kl. 10.10-10.30 Pause, kaffe, mingling, besøk hos utstillerne 
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Del 2: 10.10-11.20 PLANENE VÅRE 

kl. 10.30  Sykehuset – startskuddet og drivkraften 

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen om det nye sykehusets betydning. 

Kl. 10.50  Sykehuset – en magnet for helserelatert virksomhet

Tidligere nærings- og helseminister Ansgar Gabrielsen: Brakerøya helseklynge er i støpeskjeen.

Kl. 11.10  Å spille på lag med næringslivet og byen

Havnedirektør Einar Olsen om Drammen havns utbyggingsplaner på Holmen.

Del 3: 11.20-12.00 VEIEN VIDERE

Kl. 11.20  Et heftig nabolag 

I indre Drammensfjord skal det bli sykehus, fjordby, ny næring og boliger. Havna vil bli større. 
Hvordan kan denne oppgaven løses? Byutviklingsdirektør Bertil Horvli gir oss svaret.

Kl. 11.40  Hva har vi lært i dag, hva har inspirert oss?

Ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen kommune og ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier 
kommune oppsummerer fra scenen.

Kl. 12.00  Lunsj og mingling 
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