Temakveld 5. september:
Utnyttelse og planlegging av undergrunnen
En viktig del av å å bevare ytre miljø er å utnytte undergrunnen på en planmessig og
god måte. Under ser vi et bildet av trafikk foran rådhuset i Oslo (Foto: Oslo Byarkiv,
Fotograf: Harstad) Litt usikker på når bildet er tatt, men det er i alle fall før Fjellinjen
(første del av Operatunnelen) åpnet i januar 1990. Nå ledes all gjennomgangtrafikken
under byen, og støvet kan samles og lufta renses og før den slippes ut i byen.
Rådhusplassen er nå en park som hvert år er basen for konserten VG-lista Topp 20
(Innfelt foto: Salicath) Dette er bare ett eksempel. På temakveld nr 4 og siste i rekken
av årets temakvelder, vil vi få flere gode eksempler på bruk av undergrunnen.

På denne siste temakvelden i serien, får vi igjen besøk fra det store utland.
Kombinert med lokale eksperter har vi tro på at dette blir nok en flott kveld med mye
engasjement og humør.
Antonia Cornaro, Amberg
Antonia Cornaro is an urban planner with international
project planning and business development expertise. She
is the co-chair of ITACUS, and the co-author of
“Underground spaces unveiled”. ITACUS is one of four
permanent committees in the International Tunnelling
Association, they focus on the use of underground space.
Cornaro will talk about the need for planning and best
practice of underground space in larger cities.

Ingelöv Eriksson, Oslo Municipality
Ingelöv Eriksson is Oslo Muncipality’s own expert for
subsurface planning. She has been project lead for many
projects regarding underground mapping and planning for
the city. She is also part of a European network for the
same topic. She will share what is done so far, and the work
ahead for Oslo city.

Sindre Log, The Robbins Company
Sindre Log in the leader of NFF’s International Committee,
and he will talk about NFF’s motto: Surface challenges –
underground solutions. He will share good examples of the
use of underground space.

Sted: Ingeniørenes hus
Tid: Torsdag 5. september kl 17:30 – 20:00 (pluss mingling etterpå)
Foredragene vil forgå på engelsk. Det blir servert mineralvann, øl, vin og litt snacks.
Pris:
Ansatte i støttemedlemsbedrifter og personlige medlemmer: 300 NOK per kveld
Alle andre: 500 NOK per kveld
Påmelding er nødvendig. Send mail med fakturainformasjon (Postadresse,
mailadresse og eventuelle prosjektnummer/PO-nummer) til nff@nff.no.
Velkommen!

