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&&HANDEL  B Y L I V

Konferanse 5.Juni 2019
KinoCity, Drammen

Arrangør:Konferansen er gratis, og er delt inn 
i to deler. Velg å delta på begge, eller 
deler av den.  Påmeldingsfrist: 31/5
Lunsj kr. 125 inkl.mva

Velkommen til konferanse onsdag 5. juni 2019 kl. 08.00 – 15.30

Netthandel skaper utfordringer og muligheter for alle som driver handel. 
Det etterlyses mer liv på torg og i gater i Drammen sentrum. 

Hvordan kan vi få mer fart i både handel og byliv?

På konferansen «Handel & Byliv» har vi invitert foredragsholdere som deler sin 
kunnskap og kompetanse om trender og utvikling. De byr på inspirasjon og tips om 
hvordan man kan lykkes enda bedre.

Program
DEL 1   HANDEL    08:00 - 12:00 DEL 2   BYLIV   12:15 - 15:30

08:00  Kaffe og enkel frokost

08:30 Velkommen 
v/ Bengt Olav Lund, Divisjonsdirektør, DNB 
og Tom Søgård, daglig leder Byen Vår Drammen

• Digitalisering, en trussel eller mulighet?
Harald Andersen, Direktør Handel, Virke

• Handel sett fra en bank
Kjersti Fløgstad, rådgiver samfunnsansvar, DNB

• Kunden er helten
Espen Karlsen, adm.direktør, Jernia

• Beliggenhet isn’t everything
Siv Heleen Andersen, daglig leder, Suser i Sivet

• Lokal tilpasning som rød tråd
Jorunn Hagen Bø, daglig leder, Ulla Garn & Broderi

• Service og kompetanse gir styrke og tæl
Olav Stuveseth, daglig leder, Bjørn Myhre Sport

• Konsekvenser av bilfritt byliv i Oslo Sentrum 
Bjørn Næss, adm.direktør, Oslo Handelstands-
forening

• Nye forretningsmodeller i en grønnere verden
Camilla Skjelbæk Gramstad, ansvarlig for miljø og 
bærekraft, Virke

11.30 – 12.15: Lunsj

• Nyttige verktøy for å skru sammen nye 
handelsopplevelser og mer byliv 
Marit Jensen, gründer og rådgiver, People & Places

• Nøkkelen til bærekraftig byliv ligger i samar-
beid 
Hege Bongard, leder kommunikasjon og marked, 
Fredrikstad Næringsforening

• Byliv, mer enn byutvikling
Lars Wang, gründer og daglig leder, Insam

• Bærekraftig og levende sentrum – hva kan 
eiendomsaktører gjøre?
Gro Boge, adm.direktør, DNB Næringseiendom

• Livet mellom bygningene
Sissel Engblom, Arkitekt/Urbanist/Futurist, Urbaniq

• Store investeringer i Drammen. Hva skjer med 
bylivet?
Tore Opdahl Hansen, ordfører, Drammen kommune

• Politisk debatt: Hva er på programmet for 
bærekraftig og levende sentrum
Ledet av Hege Breen Bakken, politisk redaktør, 
Drammens Tidende

Kort innledning fra partiene med påfølgende panel-
debatt og spørsmål fra salen

15.30:  Slutt

http://www.trippus.net/hb2019


Foredragsholdere

Jorunn Hagen Bø
DAGLIG LEDER, ULLA GARN & BRODERI

Hege Bongard
LEDER KOMMUNIKASJON OG MARKED, 
FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING 

Olav Stuveseth
DAGLIG LEDER, BJØRN MYHRE SPORT

Lars Wang
GRÜNDER OG DAGLIG LEDER, INSAM 

Bjørn Næss
ADM. DIREKTØR, OSLO HANDELSTANDS-

FORENING  

Bjørn har bakgrunn fra lederstill-
inger i varehandel/kjeder og store 
konsulentselskaper. I tillegg har han 
bakgrunn fra NHO, hvor han startet 
opp landsforeningen for varehandel, 
NHO Handel. OHF representerer 
2300 medlemmer innenfor han-
del og servering i Oslo. Foreningen 
skal bidra til de beste rammebetin-
gelsene og praktisk nytte for store 
og små næringer i Oslo og Akershus.

Siv Heleen Andersen
DAGLIG LEDER, SUSER I SIVET 

Espen Karlsen
ADM. DIREKTØR, JERNIA

Espen har jobbet 15 år i Nordic 
Choice, som nordisk salgsdirektør og 
hotelldirektør på blant annet Farris 
Bad og The Thief. Han har siden april 
2017 ledet Jernia og er opptatt av 
kundetilfredshet og at varehande-
lens fremtid ligger i å bidra til det 
grønne skiftet.

Marit Jensen
EIER, PEOPLE & PLACES

Marit har solid erfaring innen desti-
nasjonsutvikling, konseptutvikling 
og programmering av handelsdesti-
nasjoner og byrom. Marit er opptatt 
av retailtrendene og driverne bak 
dagens forbrukeratferd. Videre, 
hvordan retailaktører og gårdeiere 
kan posisjonere seg for en stadig 
mer digital fremtid ved bruk av ny 
teknologi og gode samarbeidsstruk-
turer. 

Gro har arbeidet med næringseien-
dom siden 2004. De siste 10 årene 
har hun ledet DNB Næringseien-
dom, en av Norges største eien-
domsaktører. De forvalter handel, 
hotell og kontoreiendommer på 
vegne av DNB Livsforsikring og DNB 
Scandinavian Property Fund.  

Tore Opdahl Hansen
ORDFØRER, DRAMMEN KOMMUNE

Hege Breen Bakken
POLITISK REDAKTØR, DRAMMENS 
TIDENDE

Gro Boge
ADM. DIREKTØR NÆRINGSEIENDOM, 

DNB 

Kjersti jobber med bærekraft på 
konsernnivå i DNB, blant annet med 
integrering av samfunns-
ansvar i arbeid med kundene. Hun 
har tidligere jobbet som bærekrafts 
konsulent og har hjulpet norske 
handelsvirksomheter med strategi-
er og tiltak for en mer bærekraftig 
forretningsmodell.

Kjersti Fløgstad
RÅDGIVER SAMFUNNSANSVAR, DNB

Hege skal lede den politiske debat-
ten. 

Harald Andersen
DIREKTØR HANDEL, VIRKE

Harald Jachwitz Andersen er direk-
tør for Virke Handel. Han er utdan-
net samfunnsøkonom og har i 14 år 
jobbet tett med og for Virkes 15.000 
handelsmedlemmer.  Harald har 
stor innsikt i hva som rører seg i 
forbrukermarkedet samt trender og 
utvikling i handelsnæringen, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Sissel har ledet utviklingen av 
bærekraftige strategier, masterplan-
er og bykvartaler i urbane pilotom-
råder over hele Norden.
Hun har en tydelig stemme innenfor 
urbanisme og hennes foredrag om 
«feminisme i urbanisme», «fra sikker-
het for noen til trygghet for alle» og 
«placemaking i Norden» har fått mye 
oppmerksomhet.

Sissel Engblom
ARKITEKT / URBANIST / FUTURIST,

 URBANIQ

Camilla jobber i Avdeling for Politikk, 
tariff og analyse i Virke. Hun jobber 
både med å engasjere Virkes 22 000 
medlemmer i det grønne skiftet og 
for en næringspolitikk som legger til 
rette for lønnsom, grønn omstilling. 

Camilla S Gramstad 
ANSVARLIG FOR MILJØ OG BÆREKRAFT, 

VIRKE


