
Kommunedirektør i Sarpsborg
Turid Stubø Johnsen

Turid Stubø Johnsen snakker om 
Bykraft 2027 – hva har skjedd og  

hva er på gang?

Velkommen til

Sarpsborg scene 28.september 2021
kl. 08.45 – 15.00.

Pris for medlemmer: Kr. 795,- eks. mva.
Pris for ikke-medlemmer: Kr. 995,- eks. mva.

NB! Ikke-medlemmer som deltar på konferansen får 
gratis medlemskap i Sarpsborg Næringsforening ut 
2021. Skriv innmelding i kommentarfeltet. 

Endelig kan vi invitere til Sarpsborg-konferansen!  
Vi ser fram til å møtes på konferanse etter en 
tid med mange digitale møter. Tema for årets 
næringskonferanse er:

Per A. Sørlie
Adm. dir. Borregaard

Administrerende direktør Per A. Sørlie 
i Borregaard – en verdensleder i 

bærekraft  med hovedsete i Sarpsborg.

Ingeborg Walther
Artist

Ingeborg er en av våre dyktigste, 
nye artister. Vi er stolte av å ha med 

Skjeberg-artisten på årets konferanse.

Sarpsborg-
konferansen
28. september

2021
Sarpsborg Scene

08.45 - 15.00

Byutvikling, arbeidsplasser og elektrifisering

Johan H. Andresen
Styreleder i Ferd

Johan H. Andresen fra Ferd snakker 
om eksperimentelle investeringer - 

hvordan ta ansvar man ikke har.



• Innsjekk m/frokost og mingling

• Velkommen v/styreleder Tone Horvei Bredal 
• Dagens program og praktiske opplysninger, v/daglig leder og 

konferansier Mariann Karlsen

• Åpning v/ordfører Sindre Martinsen-Evje

• Johan H. Andresen fra Ferd: Eksperimentelle investeringer i 
Ferd - hvordan ta ansvar man ikke har.

• Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen: om Bykraft 2027 – 
hva har skjedd og hva er på gang?

• Opptreden - artist kommer

• Panelsamtale om by- og næringsutvikling med blant andre 
Johan H. Andresen, Sander Grundvig  og Turid Stubø 
Johnsen. 

• PAPPEN – Sarpsborgs nye nabolag. Ved Jan Arne Kristiansen, 
Betongbygg, Jakob Steen Christensen, JAJA Architects og 
Kristin Uleberg Osnes, Dyvik Arkitekter.

Medvirkende

Kristin Uleberg Osnes
Sivilarkitekt / assosiert partner

Dyvik Arkitekter

Jan Arne Kristiansen fra Betongbygg, 
Jakob Steen Christensen fra JAJA 

Architects og Kristin Uleberg Osnes 
fra Dyvik Arkitekter jobber med den 
nye bydelen som skal etableres på 

“Pappen-området”. 

Jan Arne Kristiansen
Utviklingssjef / sivilingeniør 

Betongbygg

Jakob Steen Christensen
Arkitekt / partner

JAJA Architects

Sander Grundvig
Daglig leder i Cityplan AS

Sander Grundvig leder Cityplan AS, 
en av de største gårdeierne en aktiv 
utvikler av bymiljøene i Fredrikstad.

Program før lunsj:

Hvordan bevare og skape arbeidsplasser gjennom bærekraftig 
utvikling? Hvordan skal vi utvikle Sarpsborg og skape arbeidsplasser 
som tar hensyn til både miljøet og sosiale forhold, samtidig som det er 
økonomisk forsvarlig? Hvem skal sørge for at dette skjer, og hvordan 
skaper vi et godt samarbeid mellom de ulike aktørene?

Byutvikling og arbeidsplasser

Påmelding: sarpsborgkonferansen.no



Martin F. Vatne
Østfold Energi

Martin Fledsberg Vatne er direktør 
for strategi og forretningsutvikling i 

Østfold Energi.

Regiondirektør NHO Viken Oslo
Nina Solli

Nina Solli leder panelsamtalen 
om bærekraft, elektrifisering og 

arbeidsplasser.

Oddmund Kroken
Østfold Energi

Oddmund Kroken er administrerende 
direktør i Østfold Energi, eid av Viken 

fylkeskommune og kommunene i Østfold.

Medvirkende

Johan Edvard Grimstad
Næringsråd i Viken

Som fylkesråd for næring jobber 
Grimstad med oppgaver knyttet til bl.a. 

næringsutvikling og internasjonalt arbeid.

• Administrerende Per A. Sørlie i Borregaard – en verdensleder i 
bærekraft  med hovedsete i Sarpsborg.

• Elektrifisering og nye muligheter – hva gjør Østfold Energi for 
å skape verdi i vår region? V/Oddmund Kroken og Martin F. 
Vatne

• Opptreden - artist kommer 

• Panelsamtale – bærekraft, elektrifisering og arbeidsplasser 
– muligheter og utfordringer. Med blant annet Borregaard, 
Østfold Energi og næringsråd i Viken, Johan Edvard Grimstad. 
Samtalen ledes av regiondirektør Nina Solli, NHO Viken Oslo.

• Oppsummering og avslutning på konferansen

Klima- og miljøkrav gir ikke bare begrensninger, men skaper også nye 
forretningsmuligheter. Elektrifisering er et av industriens viktigste 
miljøtiltak, samtidig som det skaper utfordringer når det gjelder tilgang på 
fornybar energi.

Elektrifisering og arbeidsplasser

Program etter lunsj:

Mariann Karlsen 
daglig leder

Tone Horvei Bredal 
styrelederwww.sarpsborgnf.no

Påmelding: sarpsborgkonferansen.no


