
NÆRINGSLIV 
PÅ SYKKEL

FORNEBU2. MAI

DEL 1: 
Sykkeltur langs Norges 
mest populære sykkelvei. 

Bli med på sykkeltur fra Oslo rådhus eller Bærum 
rådhus til Telenor Fornebu. Ledet av henholdsvis Lan 
Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i 
Oslo kommune og Morten Skauge, leder for hoved-
utvalg, idrett, miljø og kultur, Bærum kommune. 
Vi har fått med oss den danske og den nederlandske 
ambassadøren på sykkeltur sammen med oss.  

Du kan være med på egen sykkel, eller låne sykkel. 
Vi stiller med et utvalg elsykler og lastesyker i 
tillegg til vanlige sykler både fra Oslo og Bærum.
Dersom sykkeltaxi er din greie, så har vi det også.

Mer detaljert informasjon om sykkeltur vil bli sendt ut  
til de som melder seg på.

PROGRAM

11:00 - 12:00 

Mingling – ministands og noe å bite i hos Telenor på Fornebu.

12:00 – 12:30

Sykkel kan løse mange transportbehov, og åpner 
samtidig for nye muligheter for næringsliv og 
næringslivsutvikling. Økt bruk av sykkel er også en 
måte næringslivet kan redusere klimagassutslipp og 
forbedre folkehelsen. Det skjer mye på sykkelfronten 
nå - bli med på et spennende nettverksmøte hvor 
sykkel og næringsliv står i sentrum.

PÅMELDING HER:
j .mp/sykkel2016

http://j.mp/sykkel2016


DEL 2: 
Faglig program på Fornebu: 
Telenor er vertskap.

Velkommen

12:30 – 12:50 

Telenor ønsker velkommen. Øystein Bakken, 
Head of Human Resources Telenor.

«Sykkelambassadørenes skråblikk på norsk sykkelkultur. Bea ten 
Tusscher og Torben Brylle, henholdsvis den nederlandske og den 
danske ambassadøren i Norge, begge ivrige syklister i Oslo i en 
uformell og munter samtale om norsk sykkelkultur.

Offentlig privat samarbeid for sykling

Inspiration from the Netherlands, Anne Diepenbroek fra 
APP Managmement Consultants.

12:50 – 13:10 

Bærums sykkelsatsing. Morten Skauge, leder for hovedutvalg miljø, 
idrett og kultur, Bærum kommune. 

Sykkel og næringsliv - hva skjer i Oslo?  Lan Marie Nguyen Berg, 
byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Politikernes innspill

13:40 – 14:10 

Hvordan kan vi skape trygge og sikre forhold for dagens og morgen-
dagens syklister? Trond Berget, seniorrådgiver i Asplan Viak AS.

Oslo som fremtidig sykkelby - smart, trygg, attraktiv. Rune Gjøs, 
sykkeldirektør i Oslo kommune. 

Infrastruktur for trygge sykkelveier

13:10 – 13:40 

14:10 – 14:25 

Kaffepause



14:25 – 15:05

Tilrettelegging for handel på sykkel.  Heidi Lyngstad, 
miljøsjef KLP Eiendom. 

Forretningsutvikling med sykkel. Carl Tengberg, 
daglig leder, Foodora. 

Tilrettelegging for ansatte på sykkel. Mari Sofie Korslund,  
Change & Communication Coordinator, AkerSolutions.

En hverdag på lastesykkel. Siri Mittet,  
daglig leder, Gruten. 

Hvordan næringslivet satser på sykkel

15:05 – 15:35

Logistikk med lastesykler - sykkelens rolle i den moderne byen. 
Mikael Colville-Andersen,  CEO, Copenhagenize Design Co.

15:35 – 16:00

Oppsummering og litt ekstra tid til mingling og besøk på ministands.

Ministands og mingling

Det settes opp ministands i foajeen slik at det er mulig å snakke med både 
sykkelforhandlere og andre som har interessante forretningsideer 
og programmer i tilknytning til sykkel.



PÅMELDING HER:
j .mp/sykkel2016

http://j.mp/sykkel2016

