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*Noen
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Dato (fra) Arrangement

Ingress

Sted

Kategori

Type

Arrangør

SALT, Langkaia 1, 0150
Oslo

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Oslo kommune, Klimafestivalen

Flere steder

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Norsk Klimanettverk

Aktivitetsdag ved sjøkanten

Starten på Oslos år som europeisk miljøhovedstad markeres med en rekke engasjerende aktiviteter som går over en
hel helg på SALT. Hele byen er invitert!
Klimafestivalen § 112 er en invitasjon til hele befolkningen som ønsker å støtte opp om politiske og praktiske tiltak
for å sikre et stabilt klima. Festivalen arrangeres for femte år på rad og åpnes i år med et storstilt arrangement på
Operataket.
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

01/07/2019

Greenbuilt Dialogkonferanse

Konferanse om bærekraftighet og sirkulærøkonomi i byggebransjen, med fokus på materialer.

Faglig

Konferanse

Greenbuilt

01/08/2019

Åpning av Oslo Havns nye landstrømanlegg

Oslos nye landstrømanlegg for store ferger åpnes med gløgg, musikk og høytidelige taler.

Sentralen
Skur 41, Revierkaia på
Vippetangen

Faglig, Kultur/fritid

Seremoni

01/12/2019

Overskuddsbord - et festmåltid for
miljøhovedstadsåret

Velkommen til et festmåltid på Hovedbiblioteket kun laget av donert overskuddsmat.

Bytt&Syng klesbyttemarked

La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Middag

01/13/2019

Deichman hovedbiblioteket
SYNG (Inngang fra
Akerselva)
Oslo havn, Skur 38,
Akershusstranda 19, UVrommet.

Oslo Havn KF
Deichman Hovedbiblioteket, Klimafestivalen
§ 112, Bydel Grünerløkka, Rema1000
Fredensborg, ByKuben

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Faglig

Seminar

Oslo Havn

Faglig

Konferanse

Tekna

Faglig

Seminar

Stiftelsen Miljøfyrtårn, FOLK

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Kultur/fritid

Filmvisning

Renovasjonsetaten i Oslo kommune
Arthaus, SALT Art&Music, Islands
Ambassade i Oslo, Naturvernforbundet

Faglig

Seminar

Tekna, NIFU

01/04/2019

Åpning av miljøhovedstadsåret

01/04/2019

Klimafestivalen § 112

01/06/2019

Lilløyplassen Naturhus

01/14/2019

Landstrømseminar

01/16/2019
01/16/2019

Teknas CO2-konferanse
Grønne stjerner: Slik jobber norsk næringsliv
med bærekraft

01/17/2019

Slik sorterer byen avfallet

01/17/2019
01/19/2019

Slik sorterer byen avfallet
Ekstremkino på SALT: Førpremiere av Kvinne
på krigsstien

01/23/2019

Frokostmøte: Smart avfallshåndtering i Oslo

Harbours Review Spotlight inviterer til sitt tredje landstrømseminar for fagfolk og andre som vil lære mer om
utvikling i landstrømteknologi.
CO2-konferansen samler aktører som jobber med karbonfangst og -lagring og som ser at CO2 også er en ressurs for
et bærekraftig samfunn.
Scandic Hotell, Fornebu
På dette seminaret får du vite hvordan ulike virksomheter med utgangspunkt i Miljøfyrtårn-sertifisering har funnet FOLK. Torggata 15, 0181
lønnsomme og lokale løsninger på FNs bærekraftsmål.
Oslo (8. etg.)
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
Bli med på ekstremkino på SALT med visning av Nordisk råds filmpris-vinner og Islands Oscar-kandidat «Kvinne på
krigsstien» av Benedikt Erlingsson.
SALT
Smart avfallshåndtering innebærer å behandle avfallet miljøvennlig og å produsere mindre av det. Hvordan kan dette
best balanseres i Oslo i årene fremover?
Ingeniørenes Hus

01/24/2019

Bygg en varde for metallgjenvinning
Bjørvikakonferansen 2019: «Det skulle bare
mangle»

Kunstneren Lise Wulff og Jernia inviterer alle til å komme innom utenfor Østbanehallen med stekepanner og gryter.
Det skal bygges en kunstinstallasjon som henter sin inspirasjon fra steinkonstruksjonene vi møter på i naturen.
Østbanehallen
Bjørvikakonferansen er en fagkonferanse om byutvikling generelt og Bjørvika spesielt som arrangeres for åttende år
på rad. I anledning Oslo er europeisk miljøhovedstad handler konferansen om miljø og bærekraftig byutvikling.
Thon Hotel Opera

01/27/2019

Litterær klimamesse

01/29/2019

Grønn nabolagskafé

01/30/2019

Fremtidens mobilitet

01/31/2019
02/02/2019

Hvordan skape trygge og levende byrom?
Åpen dag: Premiere for verdens første
elektriske gravemaskin!

02/03/2019

Bytt&Syng klesbyttemarked

02/03/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

02/05/2019

Presentasjon av Friluftsparadokset

02/06/2019

GO Explorer Day 2019 (EN)

02/07/2019

Temakveld: Elbillading for borettslag

02/07/2019

BEST-konferansen 2019

02/07/2019

Slik sorterer byen avfallet

02/09/2019
02/10/2019

Villmarkstur på ski i «nasjonalparken»
Utestemme: En historisk vandring i norsk
landskapsarkitektur

02/12/2019

Energismarte bygg 2019

02/12/2019

Workshop om luftkvalitet for ungdom

02/12/2019

Åpen dag med fokus på bærekraft og miljø

02/12/2019

Medvirkning i Oslos byutvikling

02/13/2019

Frokostmøte om luftforurensning i Oslo

02/13/2019

Går verden til helvete?

01/24/2019

02/13/2019
02/14/2019
02/14/2019
02/16/2019

Kultur/fritid

Utstilling

Faglig

Konferanse

Jernia AS
Bjørvika Utvikling, HAV Eiendom, Oslo S
Utvikling, Bjørvikaforeningen

En gudstjeneste der klimaendringene belyses av en forfatters lesing av egen tekst.
Kampen kirke
Med fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser inviterer Vålerenga bydelshus til
nabolagskafé. Tema for årets første nabolagskafé er reparasjon og tøybytte.
Vålerenga bydelshus
Få et innblikk i fremtiden med Audun Hermansen, PR- & informasjonssjef i Bertel O. Steen, og hør om
drivlinjeteknologien, miljøaspektene og infrastrukturen.
Ingeniørenes Hus, 4. etasje
På dette seminaret presenteres resultater fra forskningsprosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom", Forum på plan 0,
og anbefalinger til tiltak.
Forskningsparken
Fremtiden er elektrisk og Veidekke åpner portene til Nyegaardskvartalet på Storo slik at både store og små barn kan
få komme, se og prøve verdens første full-skala elektriske gravemaskin!
Nycoveien 2
SYNG (Inngang fra
La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.
Akerselva)
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus
Æra forsøker å løse friluftsparadokset ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitertMS Vision of the Fjords,
til presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.
Langkaia
Handelshøyskolen BI inviterer til "The Go Explorer Day 2019" hvor ledere fra næringslivet og fra politikken vil
diskutere hvordan klimautfordringene kan møtes og hvordan vi kan nå de ambisiøse målene som ligger foran oss.
Handelshøyskolen BI
Schneider Electric inviterer alle borettslag som vurderer å anskaffe et ladeanleggen til en ladekveld. Du vil lære om
smart elbillading, og du får faglige råd om hva du bør tenke på før dere anskaffer et ladeanlegg.
Schneider Electric
BEST2019 viser frem en samlet region i miljø- og klimaarbeidet og stiller spørsmål om hvordan vi kan bli bedre som
en bærekraftig region i Europa?
KS Agenda Møtesenter
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

Kultur/fritid

Seremoni

Den norske kirke, Norske kirkeakademier

Kultur/fritid

Dugnad

Vålerenga bydelshus

Faglig

Seminar

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

Transportøkonomisk institutt

Åpen dag

Veidekke Eiendom

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig

Seminar

Æra Strategic Innovation

Faglig

Seminar

Handelshøyskolen BI

Faglig

Åpen dag

Schneider Electric

Faglig

Konferanse

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Østmarkas Venner inviterer til guidet skitur i «nasjonalparken» med Johan Ellingsen som guide og turleder.
Sandbakken
Bli en av de første til å se den nye utstillingen for landskapsarkitektur på Nasjonalmuseet - Arkitektur! Kurator Jenny Nasjonalmuseet B. Osuldsen ønsker velkommen til kuratoromvisning den første søndagen i utstillingens åpningsuke.
Arkitektur
Norske bygg er blant de mest klimavennlige verden, men energiforbruket er fortsatt høyt. Kan digitaliseringen hjelpe Thon Hotell Arena
oss til mer energismarte bygg?
Lillestrøm

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Omvisning

Østmarkas Venner
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Faglig

Konferanse

Elektroforeningen, Nelfo

IBM inviterer skoleelever og studenter til workshops om luftkvalitet og teknologi.
Sundtkvartalet
Gjennom en hel dag vil det nye Sundtkvartalet vil fylles med aktiviteter med fokus på bærekraftig mat, byer, bygg og
transport.
Sundtkvartalet
Oslo Velforbund inviterer til møte om prinsipper for medvirkning i byutviklingsprosesser og erfaringer fra Oslo og
Gamle Festsal,
andre steder. Du vil også kunne møte noen av Oslos politikere og dele dine tanker med dem.
Universitetet
Høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid i lufta utgjør en helserisiko for en stor andel av befolkningen i
Oslo. Nå lanseres en ny varslingstjeneste som skal gi informasjon om hvor forurenset luften er.
Ingeniørenes hus, 4. etasje

Faglig, Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Workshop
Åpen dag

IBM
Entra, Knowit, IBM, Skanska, Mattilsynet,
Compass Group

UiO og NMBU presenterer: Klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter. Kulturhuset
Hvordan tilrettelegge for samskaping, mangfold og eksperimentering i nye byggeområder? Du er invitert til en
Framtidens boområder
ettermiddag med innlegg, diskusjon og mingling.
Asplan Viak
Grønne hverdagsvalg - Tiltak som kan gjøre en Folk Oslo starter kjærlighetens dag med tips fra en gjeng inspirerende mennesker som tar bærekraftige grep i egen
forskjell
hverdag.
FOLK OSLO
Lysvandring i Botanisk hage
Familiedag på Bygdøy: Søppel gjennom 1000
år

Universitetet i Oslo inviterer Oslos befolkning til lysvandring med isskulpturer og glimt av livsvitenskap.
Botanisk Hage
Bli med på miljørebus og lær mer om hvordan søppel har sett ut gjennom tidene for arkeologer, polarhelter og Thor
Heyerdahl.
Kon-Tiki Museet
Store og små er invitert til lek og moro i Myntgata 2, til det som blir en herlig søndag full av morsomme aktiviteter og
strålende underholdning!
Myntgata 2

02/27/2019

Vinterlek i Myntgata 2
Miljøverksted og økologisk kafé i
Holmenkollen
AkerselvaAkademiet: Akerselvas miljøhistorie
de siste 100 år
Grønn nabolagskafé: Workshop med
vintersåing
Lanseringsfest for offentlig satsing på
bildeling
Grønne verktøy – bærekraftig vekst for
handel og servering

02/28/2019

Urban Future: programlansering

02/28/2019

by:Larmkonferansen

03/01/2019

Energiseminaret

03/02/2019

Fiksefest for elektriske leker

03/03/2019

Bytt&Syng klesbyttemarked

03/03/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

03/04/2019

Produksjonsteknisk konferanse

03/05/2019

Parkifiserer vi bort mangfoldet?

03/05/2019

Kongsgårdseminaret 2019

03/07/2019

Fra Grå til Grønn

03/07/2019

Hovinbekken: Den norske parken

03/07/2019
03/07/2019

BEE basic: Intro til bier og birøkt
Smarte og bærekraftige – framtidens byer og
tettsteder

03/07/2019

Slik sorterer byen avfallet

03/09/2019

Bondens marked på Vinkelplassen

03/13/2019

Stiklingbyttemarked på Grønland

03/13/2019

Fremtidens boområder: Både miljøvennlige og Kan vi bygge tette og miljøvennlige boligområder som også er gode for barnefamilier? Hvem skal ha råd til å bo
familievennlige?
sentralt i byen? Bullby ønsker velkommen til samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030

02/17/2019
02/17/2019
02/26/2019
02/26/2019
02/27/2019

I tilknytning til lekeuniverset Blåkollen inviterer Skimuseet til pop-up miljøverksted og økologisk kafé.
Skimuseet i Holmenkollen
AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige kveldsforelesninger og to elvevandringer presentere
Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er det første av fire arrangementer.
Avantor, Nydalen
Skal du dyrke egne grønnsaker i år? Bli med på workshop med Liv-Mette Gran og lær mer om hva vi kan så allerede
om vinteren.
Vålerenga bydelshus
Bilkollektivet lanserer sammen med Byrådet de første offentlige parkeringsplassene for Bildeling på Damplassen. Bli Damplassen, Ullevål
med på markeringen!
Hageby
Miljøfyrtårn og Oslo Handelsstands Forening (OHF) inviterer til frokostmøte om bærekraftig vekst i norsk varehandel Oslo Handelsstands
og servering.
Forening
200 innledere, 60 seminarer, 40 befaringer, Oslofølelsen og Europas største konferanse for bærekraftige byer. På
programlanseringen får du både den fulle oversikten og en smak av programmet – Green Urban Leadership.
DOGA
by:Larm er en musikkfestival og med tilhørende konferanse som avholdes årlig i Oslo. I 2019 vil by:Larm ha et
spesielt fokus på hvordan musikkbransjen kan delta i det grønne skiftet.
Flere steder i Oslo
Energiseminaret skal gjennom et to-dagers seminar inspirere deltakere til å tenke nytt innenfor energisektoren, og bli
med å gjøre en forskjell for en bærekraftig fremtid.
Studentsamfunnet i Ås
Har den elektriske bilen sluttet å kjøre, såpeboblemaskinen stoppet å lage bobler eller mini-keyboardet tatt
kvelden? Bli med på fiksefest for elektriske leker på Teknisk museum!
Teknisk museum
SYNG (Inngang fra
La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.
Akerselva)
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus
En tredagers konferanse for fagfolk om fornybar produksjon. Årets tema er: Mennesker og maskiner for en
fullelektrisk fremtid.
Clarion Hotel, The Hub
Oslo er blant Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Må
Litteraturhuset, Amalie
kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfriserte parker i den voksende hovedstaden?
Skram
Kongsgårdseminaret 2019 setter fokus på biologisk mangfold og vil bruke kafé dialog som metode for involvering og Gjestestuene på Norsk
innspill fra deltagerne.
Folkemuseum
Den norske kirke v/Oslo bispedømme ønsker velkommen til en inspirasjonssamling for grønn omstilling - fra Grå til
Grønn!
Oslo Bispegård
Landskapsarkitekt MNLA Rainer Stange holder foredrag om sine prosjekter langs Hovinbekken gjennom 20 års
Nasjonalmuseet –
arbeid.
Arkitektur
Bli med på kurs og lær om birøkting. ByBis hovedrøkter Tora Fougner-Økland forteller om hvorfor hun elsker bier og
hvordan du kan komme igang.
Låven på Bygdø Kongsgård
Hvordan skal vi organisere framtidens byer og tettsteder? Hvordan skal vi transportere oss rundt, utvide og fortette
byene, bygge på en bærekraftig måte, gi plass til grønne lunger og urbant landbruk?
Litteraturhuset
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
På Bondens marked har du har mulighet til å kjøpe kortreist mat direkte fra bonden!
Vinkelplassen, Majorstuen
Når Nabolagshager inviterer til plantebyttemarked bytter tusenvis av planter eiere på en kort og heftig time. Denne
måneden er det fokus på stueplanter, stiklinger og avleggere.
Greenhouse Oslo
Litteraturhuset:
Kverneland-rommet

Faglig

Seminar

Oslo Velforbund

Faglig

Seminar

Faglig

Seminar

Tekna- Teknisk naturvitenskaplig forening
UiO:Livsvitenskap, NMBU, Norges
forskningsråd

Faglig

Seminar

Asplan Viak

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

FOLK OSLO

Festival
Omvisning

Universitetet i Oslo
Kon-Tiki Museet, Frammuseet, Norsk
Maritimt Museum

Åpen dag

Bilfritt byliv, Oslo kommune

Workshop

Faglig

Foredrag

Skiforeningen
Norsk institutt for vannforskning (NIVA),
Bymiljøetaten, Avantor AS, Oslo elveforum

Kultur/fritid

Dugnad

Vålerenga bydelshus

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Bilkollektivet

Faglig

Seminar

Faglig

Seminar

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Futurebuilt, Oslo kommune, Urban Future
Global Conference

Faglig, Kultur/fritid

Festival

Stiftelsen by:Larm

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

Energiseminaret

Workshop

Restarters Oslo, Teknisk museum

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig

Konferanse

Hafslund E-CO, Energi Norge

Faglig

Seminar

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Bygdø Kongsgård

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Den norske kirke v/Oslo bispedømme

Faglig

Foredrag

Nasjonalmuseet for kunst

Faglig, Kultur/fritid

Kurs

Faglig

Konferanse

ByBi - Oslos urbane birøkterlag
Naturviterne, Senter for etter- og
videreutdanning ved NMBU

Faglig, Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Marked

Bondens marked

Marked

Nabolagshager, Tropisk design, Bruket

Faglig

Seminar

Bullby - et uavhengig fagnettverk for
byutviklingens lange linjer
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03/13/2019

Circular Cleanup: Lansering av nye initiativ
for renere hav

03/14/2019

Vinterseminar i samfunnsgeografi

03/14/2019

ITS-konferansen 2019

03/14/2019

Smart by og smart bolig

03/14/2019

Brynseng skole - fremtidens skolebygg?

03/14/2019

Grønne arbeidsplasser og samfunnseffekt

03/16/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan

03/16/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan

03/16/2019

Lydvandring fra Hasle til Tøyen

03/16/2019

Lydvandring fra Tøyen til Sørenga

03/16/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan

03/21/2019

Nordic EV Summit 2019

03/21/2019

Fra hagearkitektur til landskapsarkitektur

03/21/2019

GROW: Frokostforedrag med Bybonden
Fremtidens arbeidsliv: Muligheter og
utfordringer
Er det greit å tjene penger på å redde verden?
(EN)

03/21/2019
03/22/2019

03/22/2019

Broen til framtiden

03/23/2019

Fiksefest for elektronikk

03/26/2019
03/26/2019

Miljødebatten: Er fortetting et effektivt klima
og miljøtiltak?
AkerselvaAkademiet: De stygge
kjemikalieutslippene

Æra forsøker å løse plastfloken ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Du er invitert til
presentasjon av resultatene av et halvt års arbeid.
Universitetet i Oslo inviterer forskere, planleggere og andre interesserte til å skape en samtale rundt viktige
samfunnsutfordringer som klima, sosial ulikhet og bærekraftig transformasjon.

Professorboligen
Radisson Blue Hotel
Konferansen omhandler trender, politikk, teknologi og innovasjon innenfor mobilitetssektoren.
Nydalen
Hvordan skal vi bygge en by for fremtiden og hva er smart investering i din bolig? Bli med på fagdag og møte noen av Vika Atrium
ekspertene som gjør oss smartere.
konferansesenter
Bli med på omvisning på Norges mest klimavennlige skole, et bygg med minimal energibruk og egen produksjon av
strøm.
Brynseng skole
På denne inkluderingsdagen vil du få kunnskap og konkrete eksempler på hvordan sosialentreprenører skaper
morgendagens grønne og inkluderende arbeidsplasser
Sentralen
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Sukkerbiten ved Operaen
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Sukkerbiten ved Operaen
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Hasle T-bane
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Tøyen torg
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Sukkerbiten ved Operaen
Planet Electric gir deg oppdatert kunnskap om elbilutviklingen og elektrifiseringen av all transport - på land, til sjøs
og i lufta.
Clarion Hotel the Hub
Nasjonalmuseet for kunst,
Hvordan kan parker og grøntområder bidra til en grønn og positiv samfunnsutvikling? Kom på foredrag om
arkitektur og design,
landskapsarkitekturfagets utvikling.
Bankplassen 3
Bli med på en grønn start på dagen! Gjennom miljøhovedstadsåret arrangerer Clarion The Hub frokostforedrag om Clarion Hotel The Hub,
aktuelle temaer. Denne gangen blir det foredrag med bybonden Andreas Capjon.
Norda i 13. etg.
OsloMet inviterer til heldagsseminar om hvilke muligheter og utfordringer man møter i arbeidslivet under det grønne OsloMet, Pilestredet 46,
skiftet.
Athene 1
Katapult Ocean og Katapult Accelerator inviterer deg til frokostdebatt på Litteraturhuset med politikere, gründere,
investorer og næringslivsledere.
Litteraturhuset

Faglig

Seminar

Æra Strategic Innovation

Faglig

Seminar

Universitetet i Oslo

Faglig

Konferanse

ITS Norge, Tekna

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

NITO Oslo og Akershus

Faglig

Omvisning

Undervisningsbygg Oslo KF

Faglig

Konferanse

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Faglig

Konferanse

SoCentral, Kompass & Co
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Norsk elbilforening, Teknisk Ukeblad Media,
Nordisk energiforskning, SAMS Norway

Faglig, Kultur/fritid

Foredrag

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design

Faglig

Seminar

Clarion Hotel The Hub

Faglig

Seminar

OsloMet Storbyuniversitetet

Faglig

Seminar

Katapult Ocean, Katapult Accelerator

Konferanse

Naturvernforbundet, Fagforbundet, Norsk
Tjenestemannslag (NTL), EL og IT Forbundet,
LO i Oslo, Framtiden i våre hender,
Greenpeace, Den norske kirke, Concerned
Scientists, Natur og Ungdom,
Besteforeldrenes klimaaksjon,
Klimavalgalliansen, Naturviterne, HK i Oslo
og Akershus

Broen til framtiden er en klimakonferanse som arrangeres av en allianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen og
kirken.
Oslo Kongressenter
Faglig, Kultur/fritid
Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på Fiksefest og bli med på
Kultur/fritid,
reparasjonsmagien!
Deichman Hovedbiblioteket Barnevennlig

Faglig

Foredrag

Faglig

Konferanse

Restarters Oslo
CIENS, Forskningssenter for miljø og
samfunn, Oslo kommune ved Oslo europeisk
miljøhovedstad 2019
Norsk institutt for vannforskning (NIVA),
Bymiljøetaten, Avantor AS, Oslo Elveforum
Stiftelsen Miljøfyrtårn, Oslo kommune, LO,
Virke, Standard Norge, Simpli

På grønn nabolagskafé blir det denne gangen praktisk kurs i hvordan du kan dyrke østerssopp i kaffegrut.
Vålerenga bydelshus
Kultur/fritid
Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet
som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy? Få svaret Oslo kongressenter, Sal B,
på årets Støykonferanse!
Youngs gt. 21
Faglig

Dugnad

Vålerenga bydelshus

Konferanse

Norsk forening mot støy

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Grønmo gjenbruksstasjon

Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Der du er
Dælenenga sykkelhub D20

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Dugnad

Miljødebattene er en serie på seks debatter der CIENS og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 tar opp temaer som
engasjerer Oslos innbyggere. Dette er den første debatten i serien.
Kulturhuset i Oslo
AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige kveldsforelesninger og to elvevandringer presentere
Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er det andre av fire arrangementer.
Avantor, Nydalen
Ansvarlige for bærekraft og miljø i norske virksomheter er velkommen til Miljøledelsekonferansen 2019! Årets tema
er «Den grønne ledertrøya - og den grønne lagånden.».
Oslo kongressenter

03/26/2019

Miljøledelseskonferansen 2019
Grønn nabolagskafé: Fra kaffekopp til
Østerssopp

03/26/2019

Støykonferansen 2019

03/28/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

03/28/2019

Ombrukstelt på Grønmo

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Trenger du nye møbler, nye leker til barna, sportsutstyr, litteratur eller bare noen pyntegjenstander?
Renovasjonsetaten inviterer til åpent ombrukstelt på Grønmo.

03/30/2019

Earth Hour 2019 - slukk lyset for klimaet

Bli med å slukke lyset i en time for å vise at vi står sammen om å bekjempe klimaendringene.

03/30/2019

Nabolagsmekk

04/01/2019

Bli med og mål luftkvaliteten i Oslo!
Hvordan elektrifisere all bytransport innen
2030? (EN)

Bli med på sykkelmekking og gjør-det-selv-verksted på Dælenenga.
Forskere fra Norsk institutt for luftforskning inviterer barneskoleelever og alle andre interesserte til å måle
luftkvaliteten der de bor, ved hjelp av enkle og rimelige målemetoder.
Frokostseminar om hvordan Oslo kan elektrifisere all bytransprort - varebiler, lastebiler, busser, ferjer og
anleggsmaskiner - som et viktig grep for å nå det ambisiøse målet om å bli en utslippsfri by i 2030.

03/26/2019

Vippa

Faglig, Kultur/fritid

Workshop

Debatt

Kampanje

WWF
Dælenenga sykkelhub, D20. Bydel
Grünerløkka, Oslo kommune
Norsk institutt for luftforskning (NILU), NAAF
(Norges Astma- og Allergiforbund)

Seminar

Zero

Omvisning

Norsk botanisk forening

Faglig

Prisutdeling

Ungt Entreprenørskap Oslo

Workshop

Hver første tirsdag i måneden inviterer Norsk botanisk forening til vandring i den urbane naturen.

04/02/2019

Villblomstvandring
Oslomesterskapet for elevbedrifter med
utdeling av bærekraftsprisen

Hele Oslo
Kulturhuset (Laboratoriet,
3. etasje)
Faglig
Kultur/fritid,
Vika
Barnevennlig

La deg inspirere av Oslos yngste gründere!

Sentralen

04/02/2019

CleanTuesday: Solenergi

Kunnskapsbyen Lillestrøm, Solenergiklyngen

Frøbyttemarked på Grønland

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

04/03/2019

Marked

04/03/2019

Hva har naturen gjort for deg?

Kultur/fritid

Åpen dag

04/03/2019

Bymiljø i miljøbyen

Nabolagshager, Bruket
Den norske kirke ved Østre Aker og Haugerud
menighet
Bullby - et uavhengig fagnettverk for
byutviklingens lange linjer

04/04/2019

Grønn studiesirkel

04/04/2019

Grønn mobilitet og fremtidsmuligheter

Bli med på en faglig og sosial ettermiddag med solenergi i fokus.
Mesh
Når Nabolagshager inviterer til plantebyttemarked byttes tusenvis av planter eiere på en kort og heftig time. I april
er det frøbyttemarked.
Greenhouse Oslo
Denne ettermiddagen kan du blant annet lære om insekter, så frø og møte lokale ildsjeler, i tillegg til å høre foredrag
om vår fantastiske natur.
Haugerud kirke
Hvilke virkemidler har byens politikere til å skape gode lokalsentra når byen fortettes? Bullby inviterer til samtale
Litteraturhuset:
med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030
Kverneland-rommet
Er du forvirret over alt pratet om klima og miljø? Bli med på en uformell studiesirkel til ettertanke og inspirasjon for
videre lesning, og dypdykk i tema som tas opp.
Deichman hovedbibliotek
Stiftelsen Miljøfyrtårn og Norges Bilbransjeforbund inviterer til frokostseminar om grønn mobilitet og
fremtidsmuligheter
Middelthuns gate 27

04/04/2019

Åpen dag hos Matsentralen

04/04/2019

Åpen dag: Oslos biogassanlegg

04/04/2019

Slik sorterer byen avfallet (EN)

04/05/2019

04/02/2019
04/02/2019

Faglig

Seminar

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Faglig

Seminar

Deichman hovedbibliotek
Stiftelsen Miljøfyrtårn, Norges
Bilbransjeforbund

Faglig, Kultur/fritid

Åpen dag

Matsentralen

Kultur/fritid

Åpen dag

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Klesbyttedag på Frogner seniorarena

Lær om matsvinn og hvordan Matsentralen forvandler et avfallsproblem til en ressurs for fellesskapet.
Matsentralen
Hvis du lurer på hvordan matavfallet ditt blir til biogass og biogjødsel burde du ta en tur innom åpen dag på Romerike
biogassanlegg.
Romerike Biogassanlegg
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
Velkommen til byttedag ved Frogner seniorarena på Majorstuen! Her kan gamle skatter i klesskapet ditt byttes med
nye favoritter.
Frogner Seniorarena

Kultur/fritid

Marked

Frogner Seniorarena, Oslo kommune

04/06/2019

Den store klesbyttedagen

Bytt vekk gamle klesskatter du ikke bruker lenger og få nye favoritter i retur!

Marked

Naturvernforbundet

04/07/2019

Bytt&Syng klesbyttemarked

04/07/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

04/07/2019

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

Bli med på en aktivitetsdag for alle i alle aldre og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.

04/07/2019

Fiksefest for elektronikk

På Fiksefest kan du bli med å skru opp, utforske og reparere dine kjære, gamle (eller nye!) produkter som er ødelagte.Sentralen, Marmorsalen

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

04/08/2019

Nordic Biogas Conference 2019 (EN)
Klesbyttemarked og fiksefest

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

04/09/2019

Radisson Blu Scandinavia
Den 7. nordiske biogasskonferansen vil vise både dagens og morgendagens løsninger for "den neste bølgen" i biogass.Hotel
For små klær? Mangler du vårtøy? Bytt til deg nye brukte klær. Må du fikse sykkelen? Eller har du hull i buksa? Vi
fikser det.
Møllergata skole

Restarters Oslo
Avfall Norge, Oslo kommune,
Energigjenvinningsetaten, Sorpa, Island,
Finnish Biogas Association, Avfall Sverige,
Biogasforeningen, Danmark

Marked

FAU ved Møllergata skole, Oslo kommune

04/10/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Linderud

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Linderud gård

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

04/11/2019

Dyrkekurs for nybegynnere i Nydalen

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Deichman Nydalen

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

04/11/2019

Dyrkekurs for nybegynnere i Myntgata

Bykuben

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kurs

Bymiljøetaten
Norsk Maritimt Museum, Kon-Tiki museet,
Frammuseet

Fotoutstilling

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Faglig

Seminar

Ormsundveien Økogrend

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Deichman Hovedbiblioteket

Kultur/fritid

Omvisning

Norsk Botanisk Forening
Natur videregående skole

MESH
SYNG (Inngang fra
Akerselva)
Lilløyplassen Naturhus
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Østensjøvannet

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Omvisning

Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner

Workshop

04/16/2019

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!
Velkommen til tegneverksted og filmfremvisning på Kon-Tiki Museet, samt en annerledes aktivitet rundt fyrtårnet
Påskemysterier på Bygdøynes
utenfor Norsk Maritimt Museum!
Utstillingen viser verdiskaping av urbant landbruk på mange plan. Våren står for døra. Kanskje blir du inspirert til å
Spirende Oslo - utendørs fotoutstilling
dyrke selv?
Bli med på seminar hvor forskere og fagfolk diskuterer hvordan man kan integrere ulike grupper vanskeligstilte lik
Integrering av sårbare beboere i nye boformer Ormsundveien økogrend.

04/21/2019

Fugleguiding ved Østensjøvannet

04/23/2019

Levende Oslofjord?

04/24/2019

Vårblomstring på Hovedøya

Ormsundveien Økogrend
Besøkssenter våtmark
Østensjøvannet er et av Norges mest artsrike fugleområder. Bli med kjent med artene du ellers kanskje ikke ville fått Oslo, avdeling
øye på!
Østensjøvannet
Deichman
Vi osloboere lever tett på vannet, men hvor mye vet vi egentlig om fjorden vår? Lær mer på seminar om Oslofjorden Hovedbiblioteket, Arne
på hovedbiblioteket.
Garborgs plass 4
Oppmøte: Aker Brygge ved
Bli med på en botanisk omvisning på Hovedøya når vårblomstringen er på sitt beste!
fergene, plattform E

04/24/2019

Åpen dag på Natur videregående skole

På åpen dag får du servert både bærekraftig kunnskap og bærekraftig og mat.

Natur videregående skole

Kultur/fritid

Åpen dag

04/24/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Grünerløkka

Kurs

Bymiljøetaten

Avfallssafari

Deichman Grünerløkka
Oppmøte Oslo S
bussholdeplass

Kultur/fritid

04/24/2019

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.

Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Oslo kommune, Losæter

04/24/2019

Sykkelhovedstaden: Fagkveld for studenter

Seminar

Asplan Viak AS

Seminar

Tekna

04/13/2019
04/14/2019

Kon-Tiki Museet
Senter Syd, Mortensrud

04/25/2019

Oslo har som mål om å bli en sykkelby for alle og det foregår en storstilt satsing på sykkelinfrastrukturen i byen.
Asplan Viak, Kongens gate
Asplan Viak inviterer studenter med interesse for byutvikling og aktiv mobilitet til en lærerik kveld om sykling i Oslo. 1
Faglig
Materialer med innebygde solceller gir nye anvendelsesmuligheter i bygninger. Lær mer om mulighetene på dette
Frokostmøte om bygningsintegrerte solceller frokostmøtet.
Ingeniørenes hus
Faglig

04/25/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

04/25/2019

Ombrukstelt på Grønmo

04/25/2019

Sykkel- og syverksted

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Trenger du nye møbler, nye leker til barna, sportsutstyr, litteratur eller bare noen pyntegjenstander?
Renovasjonsetaten inviterer til åpent ombrukstelt på Grønmo.
Trenger sykkelen din en liten vårsjekk etter en lang vinter, eller har du behov for å reparere klærne dine? Gå ikke
glipp av denne muligheten til å få gratis hjelp!

Åpen dag

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Grønmo gjenbruksstasjon

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Workshop

Fagerborg menighet

Fagerborg kirke

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 2

04/25/2019

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019

04/25/2019

Kurs: Matjord til alle

En årlig møteplass for deg som jobber med verdiskaping knyttet til vann.
God og levende jord er helt essensielt for å få til sunn og vedvarende vekst i pallekarmer, parseller, på balkongen
eller i hagen din. Bli med på kurs og lær hvordan du kan skape best mulig matjord til dine dyrkeprosjekter.

04/26/2019

Dansens Dager 2019

Under Dansens Dager 2019 vil dans bringes ut i Oslos bybilde.

04/26/2019
04/26/2019
04/27/2019
04/27/2019
04/27/2019
04/27/2019
04/27/2019
04/28/2019

KS Agenda
Konferansesenter

Faglig

Konferanse

Norsk Vann, Vannklyngen Smart Water
Norway, Vannforsk, Innovasjon Norge, Tekna

Losæter

Kultur/fritid

Kurs

Losæterforeningen

Festival

Danseinformasjonen

Flere steder i byen

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Åpning av Dansens Dager
Kom til Operataket og bli med på åpningen av en feiring som varer fire dager til ende, og der dans vil fylle Oslos gater.Operataket
Barnevennlig
Landbrukskvartalet på
Faglig, Kultur/fritid,
Dyrk nabolaget!
En møteplass for alle som er interessert i grønn byutvikling, et godt nabolag, urban dyrking og bærekraftig mat.
Grønland
Barnevennlig
Nabolagsdag med miljøfokus på St.
Kultur/fritid,
Hanshaugen
Bydelen inviterer nabolaget til å markere at Oslo er miljøhovedstad!
Knud Knudsens plass
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Syverksted for barnefamilier
RELOVE inviterer barnefamilier til å sy vimpler, party-hatter og masker av gjenbruksmaterialer.
Deichman Majorstuen
Barnevennlig
Dælenenga sykkelhub Kultur/fritid,
Nabolagsmekk
Bli med på sykkelmekking og gjør-det-selv-verksted på Dælenenga.
D20
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Klimadag og klimakonferanse i Ekebergparken Ekebergparken ønsker velkommen til sin nylanserte klimaomvisning med aktiviteter for store og små.
Kongsveien 23
Barnevennlig
Denne dagen fylles Grønlandsleiret med organiserte og uorganiserte uteleker, verksteder, lekeinstallasjoner, og
Interkulturelt Museum,
Kultur/fritid,
Gatelekfestivalen 2019
kulturelle innslag for barn og lekne voksne.
Tøyenbekken 5
Barnevennlig
Kom og gå hele eller deler av den 7,5 kilometer lange grønne korridoren ved Lysakerelva. Vi tar turen oppover elven
Kultur/fritid,
Vårflom i Lysakerelva
for å møte fossene på sitt beste.
Lysaker stasjon (nordsiden) Barnevennlig

Seremoni

Danseinformasjonen

Festival

Landbrukskvartalet Utvikling

Åpen dag

Bydel St. Hanshaugen

Workshop
Workshop

RELOVE
Dælenenga sykkelhub, D20. Bydel
Grünerløkka, Oslo kommune

Omvisning

Ekebergparken

Festival

Growlab Oslo

Tur

Oslo Elveforum, Lysakervassdragets Venner

04/28/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Torshov
Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!
Guidet vårtur i den foreslåtte nasjonalparken i
Østmarka
Bli med guide Sigmund Hågvar og utforsk Østmarka sammen med andre.
Miljøverksted og økologisk kafé i
Holmenkollen
I tilknytning til lekeuniverset Blåkollen inviterer Skimuseet til pop-up miljøverksted og økologisk kafé.
Ubrukelig avfall kan bli en Star Wars-inspirerte robot. Ta med barna på workshopen hvor de lærer gjenbruk av
Lag roboter av avfall
avfallet på en kreativ og miljøvennlig måte.

04/28/2019

Guidet tur rundt Østensjøvannet

Bli med på en guidet tur rundt Østensjøvannet naturreservat, en naturperle i Oslo.

Vollebekk fabrikker
Lekeplassen,
Østensjøvannet

04/29/2019

Strandryddeuka

Hold Norge Rent inviterer til en hel uke med vårrydding!

Flere steder i Oslo

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Dugnad

Hold Norge Rent

04/30/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Voksen

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Voksenenga nærmiljøhage

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

04/30/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Lambertseter

Bymiljøetaten

Utstilling

Nobels Fredssenter

04/30/2019

Klimautstilling på Nobels Fredssenter
Grønn nabolagskafé: Mat fra naturens
spisskammer

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kurs

04/30/2019

Kultur/fritid

Dugnad

Vålerenga bydelshus

05/01/2019

Kjenn din by: Fra kloakk til parkperle

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!
Deichman Lambertseter
Nobels Fredssenter inviterer til en utstilling som handler om klima, naturen og oss mennesker. Her kan hele familien
dele sine tanker om klimakrisen og bli inspirert til å gjøre endringer i sitt eget liv.
Nobels Fredssenter
Vi utstyrer oss med kurv, saks eller kniv og vandrer med guide ut i den lyse våren langs Alnaelva. Her byr naturen på
sprø og smakfulle "vårgrønnsaker" helt gratis!
Vålerenga bydelshus
Arbeidermuseet, Sagveien
Bli med på en historisk vandring langs Akerselvas bredder.
28

Tur

Oslo Museum

05/01/2019

Hoffselven: En gjemt perle

Bli med og gå langs Hoffselven. Blant høydepunktene er den "ukjente" perlen Dronningfossen.

Smestad T-banestasjon

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

05/02/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Sagene

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Geitmyra skolehager

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

05/02/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Tveten

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

05/02/2019

Grønn studiesirkel

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!
Tveten gård
Er du forvirret over alt pratet om klima og miljø? Bli med på en uformell studiesirkel til ettertanke og inspirasjon for
videre lesning, og dypdykk i tema som tas opp.
Deichman hovedbibliotek

Miljøfest for Osloskolen

Bli med på å feire at alle Osloskolene er i ferd med å bli miljøsertifisert og får et felles system for kildesortering!

Sagene skole

Festival

Deichman hovedbibliotek
Utdanningsetaten, Renovasjonsetaten,
Undervisningsbygg

05/04/2019

Strandryddedag ved Ormøya

UngNorge og Ormsundveien Økogrend inviterer til strandrydding til lands og på vann.

Ormsund bro

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

05/03/2019

Dugnad

UngNorge, Ormsundveien Økogrend

05/04/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Majorstua

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Deichman Majorstua

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

05/04/2019

Dyrkekurs for nybegynnere på Stovner

Vil du lære å dyrke? Bli med på dyrkekurs!

Kurs

Bymiljøetaten

05/04/2019

Syverksted for barnefamilier

Workshop

RELOVE

05/04/2019

KlimaLAB: Åpningsfest for hele familien

05/05/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

05/05/2019

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

05/05/2019

Guidet fugletitting i Frognerparken

05/05/2019

Bytt&Syng klesbyttemarked

05/05/2019

Elvevandring langs Gaustadbekken og
Frognerelva

05/06/2019

Østensjø bydelsdager

05/06/2019

Ruskenuka - Sammen om en ren by

05/07/2019

En ukjent verden langs Akerselva

Stovner videregående skole Kultur/fritid
Kultur/fritid,
RELOVE inviterer barnefamilier til å sy vimpler, party-hatter og masker av gjenbruksmaterialer.
Deichman Bjerke
Barnevennlig
Lørdag 4. mai inviterer Nobels Fredssenter til offisiell åpning av utstillingen KlimaLAB med et stort
Kultur/fritid,
familiearrangement.
Nobels Fredssenter
Barnevennlig
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
Kultur/fritid,
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus
Barnevennlig
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Kultur/fritid,
Bli med på en aktivitetsdag for hele familien og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.
Østensjøvannet
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Ornitologene Håkan Billing og Ole Vignes tar deg med på en uforglemmelig naturopplevelse midt i byen!
Vigelandsparken
Barnevennlig
SYNG (Inngang fra
Kultur/fritid,
La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.
Akerselva)
Barnevennlig
Forskningsparken TOpplev naturen og samtidig lær om historien og framtiden til Forskningsparken og Frognerkilen sammen med
banestasjon (retning
Kultur/fritid,
Frognerelvens venner.
sentrum)
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Mandagen i bydelsdagene står tema miljø i hovedfokus.
Sørli Gård
Barnevennlig
Hele byen.
Under Ruskenuka kan du lære og se hvordan vi kan være sammen om en ren by. Det blir aktiviteter og foredrag som Avslutningsarrangement i
alle kan delta på. Ruskenuken avsluttes på lørdag med gratis konsert og underholdning.
Spikersuppa
Kultur/fritid
Nedre Foss gård, Nordre
Faglig, Kultur/fritid,
Bli med på en guidet vandring langs Akerselva, og få historier fra elvas lange liv.
gate 2
Barnevennlig

05/07/2019

Dyrkekurs for viderekomne: Parsellhage

Dette er kurset for deg som dyrker på et litt større område.

05/07/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

05/07/2019

Hvordan påvirker miljøfokuset havna vår?

05/07/2019

04/28/2019
04/28/2019
04/28/2019

Deichman Torshov

Kultur/fritid

Kurs

Bymiljøetaten

Bysetermåsan

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Østmarkas Venner

Workshop

Skiforeningen

Workshop
Tur

International Art Scene
Østensjøvannets Venner, Besøkssenter
våtmark Oslo

Skimuseet i Holmenkollen

Tur

Oslo Elveforum, Hoffselvens Venner

Utstilling

Nobels Fredssenter

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Tur

Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Tur

Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner

Åpen dag

Bydel Østensjø, Oslo kommune

Temauke
Tur

Rusken, Oslo kommune
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Voksenenga Nærmiljøhage Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kurs

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Omvisning

La Humla Suse

Tekna inviterer seminar med fokus på nullutslippsløsninger på lokale fergeforbindelser.

Ingeniørenes Hus

Seminar

Tekna

Villblomstvandring

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.

Baker Hansen i Vika

Omvisning

Norsk Botanisk Forening

05/07/2019

Vårvandring langs Ljanselva

Tur

Oslo Elveforum, Miljøprosjekt Ljanselva

05/08/2019

Infrastrukturdagene 2019

Tekna

Marked

Nabolagshager, Bruket

Faglig

Konferanse

Asker Næringsråd

05/08/2019

Plantebyttemarked på Grønland
Næringslivets Nettverksdag 2019 - Bærekraft
og Samfunnsansvar
Frokostseminar: Gir miljøsertifisering økt
livskvalitet?

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

05/08/2019

Bli med på elvevandring langs Ljanselva og opplev våren.
Ljabru Hovedgård
Få innsikt i hva som skjer innen infrastruktur og digitalisering, vann og avløp, og samferdsel når det gjelder politiske
miljømål og hvordan man skal nå dem.
Scandic St. Olavs Plass
Når Nabolagshager inviterer til plantebyttemarked byttes tusenvis av planter eiere på en kort og heftig time. I mai er
det grønnsaksbyttemarked.
Greenhouse Oslo
Velkommen til konferanse om hvordan bærekraft og samfunnsansvar gir næringslivet konkurransefortrinn. Hvordan
kan små og mellomstore bedrifter implementere FN's Bærekraftsmål?
Asker Kulturhus

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Faglig

Seminar

WSP Norge AS

05/08/2019

Temakveld: Elbillading for borettslag

Hvorfor er miljøsertifisering en viktig del av det grønne skiftet? Hvordan påvirker det deg i hverdagen?
WSP Norge, Sentrum
Schneider Electric inviterer alle borettslag som vurderer å anskaffe et ladeanleggen til en ladekveld. Du vil lære om
smart elbillading, og du får faglige råd om hva du bør tenke på før dere anskaffer et ladeanlegg.
Schneider Electric

Åpen dag

Schneider Electric

05/09/2019

Groruddalsrusken

Grunnet dårlig vær blir arrangementet dessverre utsatt. Informasjon om ny dato kommer!

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Dugnad

Rusken, Oslo kommune

05/09/2019

Dyrkekurs for viderekomne: Urter

Kurs

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Kultur/fritid

Kurs

05/09/2019

Dyrkekurs for viderekomne om permakultur
Årskonferanse for Miljørettet
folkehelsearbeid

Faglig

Konferanse

Bymiljøetaten i Oslo kommune
Nettverk for miljørettet folhelsearbeid
(NEMFO)

05/09/2019

Slik sorterer byen avfallet

Urtekurset er for deg som vil lære mer om både dyrking og foredling av urter.
Losæter
På dette kurset lærer du å planlegge og designe små og store dyrkeprosjekter på friland etter permakulturprinsipper.
Parkens grøde
Oslo kommune er vertskap for den årlige konferansen for helse og miljø som arrangeres av NEMFO. Tema for
årskonferansen i 2019 er byutvikling og fortetting i et samfunns- og folkehelseperspektiv.
Clarion Hotel The Hub
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

Kultur/fritid

05/09/2019

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

05/08/2019

Grorudparken

05/09/2019

Vårvandring langs Akerselva

Bli med på en guidet vårvandring langs den nedre delen av Akerselva.

Sagene kirke

05/10/2019

Sesongåpning på Losæter

Ta med venner og familie og stikk innom Oslos urbane sæter!

Losæter

05/11/2019

Bilfri gatefest i Dronningens gate

Boder, stands, marked, matservering og aktiviteter for barna vil fylle gata.

Dronningens gate

05/11/2019

Miljøtorget - Bydelsdagene på Sagene
Så et frø for Sagene takhage
Kreativ workshop for ungdom i Voksenenga
nærmiljøhage
Dyrkekurs for viderekomne: Levende jord i
hagen din

Sagene bydel feirer at Oslo er miljøhovedstad med grønne aktiviteter for store og små.
Under Sagene bydelsdager kan du besøke Sagene takhage, lære mer om dyrking på tak og utforske muligheten for å
delta selv.
Voksenengas hage crew inviterer til kreativ workshop i nærmiljøhagen i samarbeid med Åpent verksted 4 lørdager i
sommersesongen.

Graabeinsletta

05/11/2019
05/11/2019
05/12/2019

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

05/12/2019

De fascinerende amfibiene

05/14/2019
05/14/2019

Guidet vandring i Slottsparken
Miljødebatten: Syklister som hater bilister og motsatt

Bli med på vandring i Slottsparken med en professor i landskapsarkitektur som guide.
Miljødebattene er en serie på seks debatter der CIENS og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 tar opp temaer som
engasjerer Oslos innbyggere. Dette er den andre debatten i serien.

05/14/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

05/14/2019
05/14/2019

Villblomstvandring
Vigelandsparken gjennom
landskapsarkitektenes briller

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.
Vigelandsparken er blant Norges mest kjente og praktfulle parker. Bli med på en guidet vandring med
teateroppvisning.

Baker Hansen i Vika
Vigelandsparken, Nobels
gate 32, 0268 Oslo

05/15/2019

La deg fascinere av planter

Bli med på omvisning, quiz og populærvitenskapelige foredrag, og bli fascinert over plantenes betydning for vår
eksistens.

NMBU, Ås

Festival
Festival

Losæterforeningen, Bymiljøetaten
Bylivsgruppa i Dronningens gate,
Bymiljøetaten

Workshop

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Åpen dag
Tur

Besøkssenter våtmark Oslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Debatt

CIENS, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Omvisning

La Humla Suse

Omvisning

Kultur/fritid

Omvisning

Norsk Botanisk Forening
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Faglig

Åpen dag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Vippa

Åpen dag

Kurs

Kultur/fritid

Slottsparken

Tur

Renovasjonsetaten i Oslo kommune
Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas
Venner, Bymiljøetaten i Oslo kommune,
Avantor, Niva

Bydel Sagene, Oslo kommune
Økologisk Oslo og Akershus ved Sagene
takhage
Voksenenga Nærmiljøhage, Kreativt verksted
på Røa

Sagene takhage
Voksenenga Nærmiljøhage
ved Voksen kirke
Kultur/fritid

Dette er et kurs for deg som vil gå litt mer i dybden om matjord og jordforbedring.
Rugdeberget 18
Frosk, padde, salamander. De fascinerende amfibiene med sine merkelige livssykluser vekker ofte nysgjerrighet når viBesøkssenter våtmark
finner dem. Kom til Besøkssenter våtmark Oslo og dykk ned i amfibienes verden! Kanskje får du se en på nært hold
Oslo, avdeling
også?
Østensjøvannet

Omvisning

Omvisning

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 3

05/15/2019

Fugletittetur langs Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo Elveforum inviterer til Fugletittetur langs Ljanselva med vårbrus og fuglesang

05/19/2019

Opplev Oslo med naturbussen!

Naturbussen tar deg til fem av de mest spennende grønne lungene i Oslo

05/21/2019

Hagefest i Myntgata

05/21/2019

Energiforskningskonferansen 2019

Oslos fineste gårdsrom åpner dørene og inviterer til gratis hagefest for alle!
Få ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige
energisystem.

05/21/2019

Humlevandring i Botanisk hage

05/21/2019

Out of the blue (EN)

05/21/2019

Villblomstvandring

05/21/2019

Nordisk hovedstadskonferanse 2019

05/21/2019
05/21/2019

Rektor utfordrer deg
Elvevandring fra Bestumkilen og oppover til
Holmendammen

05/22/2019

Programlansering: Oslo arkitekturtriennale

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.
Baker Hansen i Vika
Nordisk hovedstadskonferanse samler ordførere, bystyrepolitikere og kommunale ledere fra de nordiske
hovedstedene til å drøfte byers utvikling i et nordisk perspektiv.
Oslo Rådhus
Studenter! Løs en utfordringen fra rektor ved Universitetet i Oslo, og du kan bli utnevnt som vinner under studentenes
bærekraftsfestival høsten 2019.
Universitetet i Oslo
Bestumkilen, på broen
Følg sjøørreten fra fjorden og se hvor langt den går.
over Hoffselven
Årets kuratorteam presenterer hovedprogrammet for Oslo arkitekturtriennale 2019 og by på smakebiter fra den
kommende festivalen.
SALT, Langkaia 1

05/22/2019

Urban Future Global Conference (EN)

Urban Future Global Conference er verdens største møteplass for urbane beslutningstakere og innovatører.

Ljabru Hovedgård/Hauketo Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Vigelandsparken
Barnevennlig

Tur
Tur

Oslo Elveforum, Miljøprosjekt Ljanselva
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus

Myntgata 2

Kultur/fritid

Åpen dag

ByKuben

Radisson Blu Plaza Hotel

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

Norges Forskningsråd

Omvisning

La Humla Suse

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Lansering

White arkitekter

Omvisning

Norsk Botanisk Forening

Faglig

Konferanse

Oslo kommune

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Workshop

Universitetet i Oslo

Tur

Oslo Elveforum, Hoffselvens Venner

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Clarion Hotel The Hub

Faglig

Konferanse

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seremoni

Oslo arkitekturtriennale
Urban Future Global Conference, FutureBuilt,
Oslo kommune
Oslo Havn, Fjordtunet (Stiftelsen
Bekkelagstunet og Bekkelagstunet kultur- og
aktiviteskafé)

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage
White arkitekter inviterer til OUT OF THE BLUE, et arrangement hvor vann og blå byutvikling belyses med faglige
presentasjoner og boklansering.
SALT

05/23/2019

Åpning av aktivitetspark på Ormsund

Oslo Havn har bygget aktivitetspark på Ormsund, og du er velkommen til åpning!

Bekkelagsbadet

05/23/2019

KuttMatsvinn – kunsten å ikke kaste mat

05/23/2019

Avfallssafari

Oslo kommune inviterer til en temakveld om matsvinn.
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.

Deichman Grünerløkka
Oppmøte Oslo S
bussholdeplass

05/23/2019

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

05/23/2019

Ombrukstorsdag på Smestad
Byggfloken – Sirkulærøkonomi i
byggebransjen (på URBAN FUTURE Global
conference)

05/23/2019

Selvbygging av byggegrupper

05/23/2019

Urban Green Growth (EN)

05/24/2019

Bee Tour (EN)

05/25/2019

Fiksefest for elektronikk på Grünerløkka

05/25/2019

Framtidsbiblioteket: Skogstur med
overrekkelse av nytt manuskript

05/25/2019

Nabolagsdag på Marienlyst

05/25/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan (EN)

05/25/2019

Lydvandring fra Tøyen til Sørenga

05/25/2019

Lydvandring fra Hasle til Tøyen

Æra forsøker å løse Byggfloken ved å føre privat næringsliv, offentlig- og frivillig sektor sammen. Resultatene av et
halvt års arbeid presenteres under URBAN FUTURE Global conference på sesjonen "How to get Circular started"?
Kulturkirken Jacob
Hva er en byggegruppe? Og hvordan kan man planlegge og bygge sin egen bolig sammen med andre? Bli med på
Ormsundveien økogrend og ByKubens kveldsseminar
Bykuben, Myntgata 2
Vi har bare sett begynnelsen av urbaniseringen i verden. Byer har muligheten til drive det grønne skifte fremover. Når
nasjonene feiler, vil byene redde oss?
BI, Nydalen
Som del av Urban Future Global Conference inviterer ByBI til "hopp på, hopp av"-tur hvor du kan oppdage det
biologiske mangfoldet i Oslo.
Clarion the Hub
Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på Fiksefest og bli med på
reparasjonsmagien!
Deichman Grünerløkka
Framtidsbiblioteksskogen,
oppmøte ved
Bli med når framtidsbibliotekets femte forfatter overrekker sin tekst i Nordmarka.
Frognerseteren
Dyrkebakken v/ Marienlyst
Årets nabolagsdag har fokus på biomangfold og dyrking
gård barnehage
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Sukkerbiten ved Operaen
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Tøyen torg
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Hasle T-bane

05/25/2019

KuttMatsvinn-festivalen

Velkommen til en inspirerende og smakfull matfest med fokus på hvordan vi sammen kan redusere matsvinn.

05/25/2019

Nabolagsmekk

05/25/2019

Kirkens bidrag til bærekraftige samfunn (EN)

Østbanehallen
Dælenenga sykkelhub Bli med på sykkelmekking og gjør-det-selv-verksted på Dælenenga.
D20
Den Norske Kirke og European Christian Environmental Network inviterer til europeisk konferanse om kirkens rolle i å
bygge bærekraftige samfunn.
Rønningen Folkehøyskole

05/25/2019

Oslo Vegetarfestival 2019

Oslo Vegetarfestival er en matfestival som viser hvor godt og enkelt det er å spise miljøvennlig.

Kubaparken

05/25/2019

Miniøya

Norges største barnefestival setter klima og miljø i høysetet.

Tøyenparken

05/25/2019

Omlek i byen

05/26/2019
05/26/2019

Kultur/fritid

Seminar

Matvett - Ta vare på maten, Bymiljøetaten

Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Oslo kommune, Losæter

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Faglig

Seminar

Æra Strategic Innovation, Statsbygg,
Circular Norway

Faglig

Seminar

Ormsundveien Økogrend

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

BI, IFE, UiO

Tur

ByBi

Workshop

Restarters Oslo

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Future Library

Åpen dag

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Bydel St. Hanshaugen
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Konferanse
Festival

Oslo Vegetarfestival

Festival

Miniøya

Hver måned i sommerhalvåret kan barn og voksne leke med uteleker, være med på verksteder og lekeinstallasjoner. Sted kommer senere

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Matvett, Bymiljøetaten, Oslo kommune
Dælenenga sykkelhub, D20. Bydel
Grünerløkka, Oslo kommune
Den norske kirke, European Christian
Environmental Network (ECEN)

Festival

Vill mat fra Oslo

Denne dagen lages maten på Vippa av ville Oslo-ingredienser! Du kan både spise og bli med på ulike aktiviteter.

Vippa

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Marked

Growlab Oslo
Vippa, Oslo og omland sopp- og
nyttevekstforening, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Oslo

Veganforedrag med Mari Hult

Paulus kirke inviterer til foredrag med påfølgende vegansk måltid.

05/26/2019

Fuglenes dag

Bli med å markere dagen ved Østensjøvannet!

Paulus kirke
Østensjøvannets vestside
sør for fugleskjulet

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

05/26/2019

Oslo som blågrønn by

05/26/2019

Familiedag med Miljøagentene på Dølerud

05/26/2019

Familiesøndag på Teknisk museum

05/27/2019

Hydrogenkonferansen

05/27/2019

Åpning: Biene på BI

Opplev Sogn Hagekoloni som en grønn lunge i byen og lær om blågrønne løsninger for overvannshåndtering og et godt
bymiljø i Oslo.
Sogn Hagekoloni
Sammen med Miljøagentene Oslo sør inviterer Østmarkas Venner til familiedag på den gamle husmannsplassen
Dølerud som nå er DNT–hytte. Dølerud ligger i verneområdet Spinneren.
Dølerud
Vitensenter og museum i god kombinasjon er egnet for inspirasjon for barn og voksne. Velkommen til familiesøndag påNorsk Teknisk Museum,
Teknisk Museum!
Kjelsåsveien 143
En møteplass for alle som er interessert i hydrogen som løsning innen veitransport, langtransport, industri,
energiregulering, luftfart eller i maritim sektor.
Radisson Blu Plaza Hotel
BI har bier på taket! Våren 2019 inviterer skolen til offisiell åpning av bienes nye paviljong og en helt uke med "åpent Handelshøyskolen BI
tak".
Nydalen

05/28/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

05/28/2019

Villblomstvandring

05/28/2019

Kjenn din by: Søppel, smitte og stank
Grønn nabolagskafé: Gjenbruk av gamle
uteleker

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.
Hvordan luktet byen før? Bli med på en sanselig byvandring i Oslos møkkete historie og hør om de skremmende
hygieneforholdene i Kristiania på 1800-tallet.
Med fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser inviterer Vålerenga bydelshus til
nabolagskafé. Verkstedsaktiviteter kombineres med kunstneriske uttrykk og gode samtaler.
Bli med på en faglig og sosial ettermiddag med solenergi i fokus.

05/29/2019

CleanTuesday: Solenergi
Frokostseminar: Oslos klimabudsjett og
klimaregnskap

06/01/2019

Gågate for en dag – Nedre Slottsgate

06/01/2019

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo

06/02/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

06/02/2019

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

05/28/2019
05/28/2019

Østmarkas Venner, Miljøagentene

Åpen dag

Åpen dag

Handelshøyskolen BI

Omvisning

La Humla Suse

Baker Hansen i Vika
Torggata 51 ved
Eventyrbrua

Omvisning

Norsk Botanisk Forening

Tur

Oslo Museum

Vålerenga bydelshus

Kultur/fritid

Dugnad

Vålerenga bydelshus' Grønne Nabolagskafeer

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Kunnskapsbyen Lillestrøm, Solenergiklyngen

Lær mer om Oslos klimabudsjett og hvilke effekter det har hatt

Kulturhuset
Ingeniørenes hus,
Kronprinsensgate 17

Tekna Klima

Nedre Slottsgate

Åpen dag

Bilfritt Byliv, Oslo Kommune

Oslo kommune inviterer barn og voksne til lek og læring om klima og miljø!
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Sofienbergparken

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

Bli med på å oppleve Nedre Slottsgate som gågate for en dag.

Bynaturens Dag

Bli med og oppdag skjulte naturskatter i Husebyskogen og Mærradalen!

06/02/2019

Bytt&Syng klesbyttemarked

La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.

06/03/2019

Clean Air Games: seminar

Lilløyplassen Naturhus
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Østensjøvannet
Punkt, Forneburingen 200
Husebyleiren
SYNG (Inngang fra
Akerselva)

Årets seminar søker å utfordre de etablerte ideer om at bærekraftige investeringer er for langsiktige og lite lukrative.Nobels fredssenter
Ta med deg sykkelen ned til Oslo sentrum og bli med å feire sykkelens dag med appeller, aktiviteter, informasjon og
Sykkelens dag + Lansering Grønne sykkelruter mye mer.
Youngstorget
Skoleklassene inviteres til å gå i gamle polarhelters fotspor, lære om Oslos seneste arkeologiske utgravninger og
Kon-Tiki Museet/Norsk
Miljøuke for de unge på Bygdøynes
kanskje Thor Heyerdahls fortid vil inspirere ungdommens fremtid.
Maritimt Museum
NMBU Campus Ås,
Forskere på Ås gjennomfører en rekke forsøk på grønne tak, regnbed, planter og trær i verdens første
Universitetstunet 1, 1430
Vandring: NMBUs landskapslaboratorium
landskapslaboratorium, og ønsker deg velkommen til å ta en nærmere titt.
Ås
Humlevandring i Botanisk hage
Dyrkekurs for viderekomne:
Pollinatorvennlig hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

06/04/2019
06/04/2019

Villblomstvandring

06/04/2019

Nor-Shipping 2019

06/04/2019

Vandring: 1000 år med norsk hagekunst

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.
Vika
Nor-Shipping er verdens største møteplass for havromsnæringen. Konferansen samler 40 000 delegater fra over 75
land i fire dager, i Oslo og på Lillestrøm.
Norges Varemesse
Bli med landskapsarkitektene Karsten Jørgensen, Tore Edvard Bergaust og Annegreth Dietze-Schirdewahn på
vandringer i norske hager og norsk hagekunst gjennom 1000 år.
Oslo

06/05/2019

Prisutdeling Oslo miljøpris 2019

06/05/2019

Tekna X: Oslo - fremtidens miljøby

06/05/2019

Ocean Now

06/05/2019

Verdens miljødag med Oslo Pix

Ocean Now er en festival for alle som er nysgjerrig på mulighetene havet gir oss.
Skur 13
Besøk festivalgata mellom Saga og Klingenberg kino! Det blir blant annet slampoesi, musikk og samtaler, i tillegg til
spennende filmer med miljøtema inne i kinosalen.
Olav Vs gate

06/05/2019

Liv og leven langs Lysakerelva

Bli med på elvevandring langs Lysakerelva på Verdens miljødag.

Jar T-banestasjon

06/05/2019

Miljøquiz på Sagene takhage

På FNs miljødag fylles takhagen over Sagene samfunnshus med spørsmål for barn, og du er velkommen til å delta.

Sagene takhage

06/04/2019

Tur

NITO Oslo og Akershus
Kunnskapsbyen Lillestrøm, Norsk
hydrogenforum, Solenergiklyngen

06/02/2019

06/04/2019

Åpen dag

Paulus og Sofienberg menighet
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus
Oslo Kommune, Vann- og Avløpsetaten
(VAV), Sogn Hagekoloni, NMBU, Norsk
Institutt for Vannforskning (NIVA)

Konferanse

06/02/2019

06/03/2019

Foredrag

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Bli med på en aktivitetsdag for hele familien og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.
Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på Fiksefest og bli med på
Fiksefest for elektronikk og gatefest på Punkt reparasjonsmagien!

06/03/2019

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Workshop

Lær hva du som balkongdyrker og hageeier kan gjøre for å hjelpe våre pollinerende insekter!

Bli med når vinneren av Oslo miljøpris 2019 kåres!
Hør 8 foredrag på 8 minutter om innovasjoner og prosjekter som driver Oslo videre - og som gjør byen grønn og
bærekraftig!

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Temauke

Oslo kommune

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Omvisning

Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner

Åpen dag

Workshop

Restarters Oslo
Naturvernforbundet Oslo Vest,
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Marked

Framtiden i våre hender Oslo lokallag, SYNG

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

European Athletics, Lambertseter IF

Festival

Syklistenes Landsforening i Oslo

Faglig, Barnevennlig

Omvisning

Norsk Maritimt Museum, Kon-Tiki museet

Åpen dag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning

La Humla Suse

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kurs

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Omvisning

Norsk Botanisk Forening

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse
Omvisning

Nor-Shipping
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Bystyresalen, Rådhuset

Faglig, Kultur/fritid

Prisutdeling

Oslo kommune

Kulturhuset

Faglig

Seminar

Tekna

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Nor-Shipping, Katapult Ocean

Deichman Tøyen

Festival

Oslo Pix

Tur

Sabima, Norsk Botanisk Forening
Økologisk Oslo og Akershus ved Sagene
takhage

Åpen dag

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 4

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Haraldrud gjenbruksstasjon Barnevennlig

06/05/2019

Åpen gård: Opplev Grutens soppfarm

Se hvordan Gruten soppfarm på Vollebekk dyrker østerssopp på byens kaffegrut.

06/06/2019

Ombrukstorsdag på Haraldrud

06/06/2019
06/06/2019

Grønn studiesirkel
Frokostseminar: Hvordan skal vi redde
humlene?

På Haraldrud gjenbruksstasjon åpnes dørene for uttak av flotte ombruksvarer
Er du forvirret over alt pratet om klima og miljø? Bli med på en uformell studiesirkel til ettertanke og inspirasjon for
videre lesning, og dypdykk i tema som tas opp.
Deichman hovedbibliotek

06/06/2019
06/08/2019

Åpen dag

Gruten AS

Marked

Renovasjonsetaten

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Deichman hovedbibliotek

Faglig

Seminar

La Humla Suse, Norsk Botanisk Forening

Slik sorterer byen avfallet

Er du også bekymret for humlenes fremtid? Bli med på seminar om løsninger for å ta vare på de lodne vennene våre! Sted kommer senere
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Klimapiknik

Spire inviterer til Klimapiknik - en endags miljøfestival i Kubaparken.

Kultur/fritid

Festival

Spire

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Omvisning

La Humla Suse

06/09/2019

Sangere ved Østensjøvannet

06/11/2019

Humlevandring i Botanisk hage

06/11/2019

Avfallssafari

06/11/2019

Mobilitetskonferansen

06/11/2019

Hvilken rolle spiller trær for bylivet?

06/12/2019

Kommunenes klimakonferanse

06/12/2019

Skolenes sangdag

06/13/2019

Barnehagenes sangdag med "søppel-stomp"

06/13/2019
06/13/2019

Bislettkonferansen
Grow Session: Frokostforedrag med Anne
Beate Hovind

06/14/2019

Takhager - fra drømmer til realiteter

06/14/2019

Podcastserien BiomangfoldOslo

06/15/2019

Den store artsjakten

06/15/2019

Bygg din egen mini-dyrkekasse

06/15/2019

Fiksefest for elektronikk på Oppsal

06/15/2019

Biedag på Voksenenga

06/15/2019

Vollebekk fabrikker

Kubaparken
Besøkssenter våtmark
Nå er sangfuglene på plass rundt Østensjøvannet. Lær mer om fuglesang og sangfugler av en skikkelig fugleekspert Oslo, avdeling
og bli kjent med artene du ellers kanskje ikke ville fått øye på!
Østensjøvannet
Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner!
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.
Konferansen gir deg faglig input, gode ideer og inspirasjon til hva som skal til for å skape og legge til rette for
bærekraftige og smarte mobilitetsløsninger i byer og tettsteder.

Bli med på en guidet botanisk vandring i Dronning Euphemias gate, Bjørvikas hovedgate.
KLP vil engasjere alle landets kommuner, og inviterer til klimakonferanse i Oslo. Klima og miljø i et kommunalt og
lokalt perspektiv står på agendaen.
Musikk i Skolen inviterer til digital allsangfest for Oslo og hele landet. I Oslo Konserthus spiller Oslo-Filharmonien
opp til et kor av 1000 barnestemmer, og konserten strømmes live til hundrevis skoler over hele landet.

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Botanisk Hage
Tollbugata
parkeringsplass
Scandic Lillestrøm
Oppmøte foran
hovedinngangen til Thon
Hotel Opera

Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Oslo kommune, Losæter

Faglig

Konferanse

Tekna, ITS Norge

Faglig, Kultur/fritid

Omvisning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Munchmuseet på Tøyen

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnehager over hele Oslo Barnevennlig

Konferanse

Oslo Konserthus

Konsert
Workshop

KLP
Musikk i Skolen, Oslo-Filharmonien, Krafttak
for sang
Krafttak for sang, Musikk fra livets
begynnelse, Syngende barnehage

Radisson BLU Plaza Hotel

Faglig

Konferanse

Bislett Alliansen

Bli med på en grønn start på dagen med smaksprøver fra takåkeren og aktuelle bærekraftige foredag
Clarion Hotel The Hub
Nabolagshager inviterer noen av Europas mest erfarne aktører innen takhager og taklandbruk, til å dele erfaringer, Matsalen, 2. etg. på
utfordringer og suksesser.
Mathallen

Faglig

Seminar

Clarion Hotel The Hub

Faglig

Seminar

Nabolagshager, Aspelin Ramm

Åpne sansene for det det mangfoldige dyre- og plantelivet i Oslo med ny podcast på øret!
Artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett
døgn. Bli med og finn så mange arter som mulig!

Oslo

Lansering

Sabima

Lær å bygge din egen mini-dyrkekasse med Hagecrew.
Har blenderen streiket? Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på
Fiksefest og bli med på reparasjonsmagien!

Dyrkebakken
Deichman Oppsal

Faglig, Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Barnefestivalen JEG KAN!

Voksenenga nærmiljøhage inviterer store og små til hagen for å møte Voksenengas ville og "tamme" bier.
Betongjungelen i Nydalen gjøres om til en sydende oase full av barn, glede og kulturopplevelser! JEG KAN! er en
gratis barnefestival, og tema for i år er miljø.

Voksenenga Nærmiljøhage Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Deichman Nydalen
Barnevennlig

06/15/2019

Åpen dag hos Matsentralen

Lær om matsvinn og hvordan Matsentralen forvandler et avfallsproblem til en ressurs for fellesskapet.

Matsentralen

06/15/2019

Biomangfoldsuka: Opplev Oslos ville hjerte!

06/16/2019

Havnepromenaden: Hva med Grønlikaia?
Lek og lær om livet i havet, plast og marin
forsøpling!
Grønn nabolagskafé: Gjenbruk av gamle
uteleker

Denne dagen skal Oslos barnehagebarn lage musikk av ting vi vanligvis ville kastet.
Oslo Bislett Games har tatt grønne grep om sitt arrangement og arrangerer Bislettkonferansen i tilknytning til
stevnet for å dele sin kompetanse.

Hele Oslo

Tur

Sabima

Workshop

Bydel St. Hanshaugen

Workshop

Deichman Oppsal, Restarters Oslo

Åpen dag

Voksenenga Nærmiljøhage

Festival

Deichman Nydalen, Oslo kommune

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Matsentralen

Festival

Oslo kommune

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning
Omvisning

Rodeo arkitekter
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Passion for
Ocean

Kultur/fritid

Dugnad

Vålerenga bydelshus, Omlek

Tur

Tur

Bymiljøetaten, Norsk Botanisk Forening
Oslo kommune, ved Oslo europeisk
miljøhovedstad, Vann- og avløpsetaten (VAV)
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Åpen dag

06/16/2019

Blomsten og bien på Havnelangs

06/16/2019

Vann- og vitenshow på Havnelangs

Oppdag, lær om og opplev Oslos biologiske mangfold.
Hele Oslo
Vil du bli med og påvirke hva som skal skje med Grønlikaia? Bli med på vandring sammen med dem som utvikler
Infopunkt 6 ved
området og del dine tanker!
Rådhusbryggene
Hva skjuler seg under den glassaktige overflaten i Indre Oslofjord? Kom og møt marinbiologer og fridykkere, og se hva
de henter opp fra dypet utenfor kaia.
Sukkerbiten
Med fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser inviterer Vålerenga bydelshus til
nabolagskafé. Verkstedsaktiviteter kombineres med kunstneriske uttrykk og gode samtaler.
Vålerenga park
Blomsterenga mellom
Besøk en av Havnepromenadens største restauranter – for insekter! Her kan du lære mer om hva som spirer og gror Kongensgate og
langs Havnepromenaden.
Akershusstranda
Opplev sceneshow, vann-illusjoner, tigerdans, pop-up sykkel, aktiviteter, konkurranser og masse god stemning for
små og store!
Utenfor Skur 39

06/16/2019

Opplev Oslo med naturbussen!

Naturbussen tar deg til fem av de mest spennende grønne lungene i Oslo

06/16/2019

Villblomstenes dag og Livet langs Oslos
Amazonas

Vigelandsparken
Besøkssenter våtmark
To spennende vandringer på en dag; Oppdag det spennende livet langs elvekanten i Oslos Amazonas, og lær mer om Oslo, avdeling
blomstene rundt Østensjøvannet i anledning Villblomstenes dag
Østensjøvannet

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

06/16/2019

Havnelangs 2019

Lær om livet i havet og hvordan vi kan holde sjøen ren på en av Oslos største gratis familiearrangement.

Havnepromenaden i Oslo

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

06/16/2019

Blågrønne løsninger i hagen

Opplev Sogn Hagekoloni som en grønn lunge i Oslo og lær om blågrønne løsninger for overvannshåndtering i
kolonihagen og hva du kan gjøre i din hage.

Sogn Hagekoloni

06/16/2019

Villblomstenes dag

Oppdag Oslos villblomster og bli med på Villblomstenes dag, med turer for både små og store over hele Oslo.

Flere steder i Oslo

06/16/2019

Vegetarisk orkester for barna

Ta med barna til forestilling og workshop i Frognerparken.

Frognerparken

06/16/2019

Familiedag på Hukstranda

Bli med å undersøke livet i fjæra på Huk med Oslofjordens friluftsråd.

Hukodden

06/16/2019
06/16/2019

06/17/2019
06/17/2019
06/18/2019
06/18/2019

Seminaret gir deg gode eksempler på bedrifter som har utviklet grønne løsninger for det offentlige. Du vil også være
Grønne anskaffelser: fra pilot til varig praksis med på drøftingene over hvordan disse løsningene kan løftes til andre offentlige virksomheter og bli varig praksis.
Næringslivets Hus
Bli med ut på tur og bli kjent med villblomstene i Oslo. Du kan bli med å oppleve en ny naturskatt i Oslo hver dag
Villblomstsafari i byen
under Biomangfoldsuka sammen med Norsk Botanisk Forening.
Sognsvann
Bli med ut på tur og bli kjent med villblomstene i Oslo. Du kan bli med å oppleve en ny naturskatt i Oslo hver dag
Villblomstsafari i byen
under Biomangfoldsuka sammen med Norsk Botanisk Forening
Hvervenbukta
Porten til Solvang 2, rett
Vandring i Solvang kolonihager
Bli med på hagevandring gjennom kolonihagen som ender opp hos Solvangs nye by-bier.
ved Solvang busstopp
Utstillingen på Oslo Museum viser hvordan tamme og ville dyr er en del av Oslos historie, hva dyrene har betydd for
Utstilling: Dyr i byen
byen, og hva byen har betydd for dyrene. Velkommen til åpning!
Bymuseet

Festival

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Oslo havn, Oslo kommune
Sogn Hagekoloni, Norsk Institutt for
Vannforskning (NIVA), NMBU, Oslo Kommune
Vann og Avløpsetaten (VAV)

Tur

Norsk botanisk forening

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

International Art Scene

Tur

Oslofjordens Friluftsråd

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

NHO Oslo og Akershus, Nasjonalt program
for leverandørutvikling

Tur

Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

Tur

Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

Tur

Solvang kolonihager

Utstilling

Oslo Museum

Omvisning

La Humla Suse

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

06/18/2019

Humlevandring i Botanisk hage
Pådrivfrokost: Biomangfold i Hovinbyen – et
biolaboratorium for Oslo?

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Bli med på å diskutere hvordan biomangfoldet i Hovinbyen kan styrkes i praksis.

Østre Aker kirke

Faglig

Seminar

Tekna, Pådriv

06/18/2019

Biomangfoldsvandring på Vestre gravlund

Bli med på guidet vandring med fokus på biomangfold på Norges største gravlund!

Gravferdskontor vest

Kultur/fritid

Omvisning

06/18/2019

Guidet tur i gammelskog

Bli med på guidet tur med biolog i vakker skognatur ved Lysakerelven.

Kultur/fritid

Tur

06/18/2019

Avfall Norges årskonferanse 2019

Avfalls- og gjenvinningbransjens største og viktigste møteplass. Og i 2019 er temaet "Mennesker - Miljø - Marked".

Avfall Norge

Pride i planteriket

Foredrag

Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

06/19/2019

Villblomstsafari i byen

I samarbeid med Oslo Pride 2019 kan du bli med å lære om villblomstene i Oslo og om Pride i planteriket.
Bli med ut på tur og bli kjent med villblomstene i Oslo. Du kan bli med å oppleve en ny naturskatt i Oslo hver dag
under Biomangfoldsuka sammen med Norsk Botanisk Forening.

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

06/19/2019

Oppmøte Ekraveien T-bane
The Qube og Clarion Hotell
og Congress, Oslo
Gardermoen
Pride House på
Youngstorget

Gravferdsetaten, Oslo kommune
Monark, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus

Tur

Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

06/19/2019

Bærekraftsdag om solceller

Faglig

Seminar

Solenergiklyngen, SuSolTech

06/19/2019

Miljødebatten: Kampen om bytrærne

Debatt

CIENS, Oslo kommune

06/19/2019

Biomangfold med permakultur

Omvisning

06/19/2019

Utekino: Opplev Oslos ville hjerte

Kultur/fritid

Filmvisning

Parkens Grøde
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019,
Bymiljøetaten i Oslo kommune

06/19/2019

Biomangfold i byplanleggingen

06/19/2019

Lag din egen blomstereng!

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Workshop

Tekna, Vannforeningen, ByBi, Oslo kommune
Norsk botanisk forening, Naturhistorisk
Museum, Bymiljøetaten i Oslo Kommune

06/20/2019

Oslokonferansen 2019 - Fremtidens kunde

Lær mer om hvordan du med enkle grep kan bidra til å øke biologisk mangfold basert på permakulturelle prinsipper. Vøyenvolden park
I forbindelse med Biomangfoldsuka 15.-23. juni inviterer Oslo europeisk miljøhovedstad og Bymiljøetaten til utekino i
Prindsen hage
Prindsen hage
Hvordan kan vi bidra til en grønn og levende by gjennom å ta inn biomangfold som et viktig premiss i byplanleggingen?
Bli med å diskuter svaret.
Ingeniørenes Hus
Har du drømt om å lage din egen blomstereng? Norsk botanisk forening inviterer til en dag der du kan lære alt det du Botanisk hage,
trenger å vite for å få det til.
Naturhistorisk museum
Temaet for årets Oslokonferanse er fremtidens kunde. Folk krever bærekraftige produkter og vil leve sunnere liv, og
de forventer at bransjen leverer og viser åpenhet.
Clarion Hotel The Hub

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Oslo Handelsstands Forening

Ombrukstorsdag på Haraldrud

På Haraldrud gjenbruksstasjon åpnes dørene for uttak av flotte ombruksvarer.

Marked

Renovasjonsetaten

06/20/2019

Vandring i Solvang kolonihager

Bli med på hagevandring gjennom kolonihagen som ender opp hos Solvangs nye by-bier.

Tur

Solvang kolonihager

06/20/2019

Dette er turen er for deg som vil vite litt mer om plantene som vokser like i nærheten av byen.

Tur

Marikaape

06/20/2019

Lær om spiselige og medisinske planter
Frokostverksted for styrket biomangfold i
Oslo

Faglig
Kultur/fritid,
Haraldrud gjenbruksstasjon Barnevennlig
Porten til Solvang 2, rett
ved Solvang busstopp
Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Sognsvann
Barnevennlig

Konferanse

06/20/2019

Ingeniørenes Hus

Workshop

Tekna

06/21/2019

Villblomstsafari i byen

Målet med verkstedet er økt samarbeid mellom aktører med en spesiell interesse for biomangfold
Bli med ut på tur og bli kjent med villblomstene i Oslo. Du kan bli med å oppleve en ny naturskatt i Oslo hver dag
under Biomangfoldsuka sammen med Norsk Botanisk Forening

Tur

Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

06/21/2019

Villblomstsafari

Dagens tema er moser. Bli med å se på mangfoldigheten innenfor moser, og lær om hvilke skatter som kan
eksistere midt i Oslo sentrum.

Krysset Dronning Eufemias Kultur/fritid,
gate og Bispegata
Barnevennlig

Tur

Norsk Botanisk Forening

06/21/2019

Flaggermustur i Frognerparken

Bli med på registrering av flaggermus i den lyse sommerkvelden i en av Oslos fineste parker.

Frognerparken

Tur

06/21/2019

Guidet tur i gammelskog

Bli med på guidet tur med biolog i vakker skognatur langs Alnaelva.

Bymiljøetaten
Monark, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus

06/22/2019
06/22/2019

Game of Trees: Fantasyspill i Bjølsenparken
Kreativ workshop for ungdom i Voksenenga
nærmiljøhage

06/22/2019

Omlek i byen

06/18/2019
06/18/2019

Oslo sentrum

Lær mer om hvordan solcelleprodusenter jobber med bærekraft og hvordan din bedrift gjør en bærekraftsvurdering. Kulturhuset i Oslo
Miljødebattene er en serie på seks debatter der CIENS og Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 tar opp temaer som
engasjerer Oslos innbyggere. Dette er den tredje debatten i serien.
Skatten

Gressholmen

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kultur/fritid

Oppmøte Brynseng T-bane Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Bli med på å ta parken i bruk på en helt ny måte gjennom et helt nytt spill!
Bjølsenparken
Barnevennlig
Voksenengas hage crew inviterer til kreativ workshop i nærmiljøhagen i samarbeid med Åpent verksted 4 lørdager i Voksenenga Nærmiljøhage
sommersesongen.
ved Voksen kirke
Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Hver måned i sommerhalvåret kan barn og voksne leke med uteleker, være med på verksteder og lekeinstallasjoner. Sted kommer senere
Barnevennlig

Seminar

Tur
Åpen dag
Workshop

Bydel Sagene, Tiril Bryn
Voksenenga Nærmiljøhage, Kreativt verksted
på Røa

Festival

Growlab Oslo

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 5

06/23/2019

Nyttevekstvandring for hele familien

Lær om planter som kan brukes både som mat og medisin

06/23/2019

Pinnsvindag

Lyst til å lære mer om disse fascinerende dyrene? Kom på pinnsvindag på Østensjø!

Sognsvann
Besøkssenter våtmark
Oslo

06/23/2019

Guidet tur på Gressholmen og Rambergøya

Oppdag en av Oslos øyer sammen med erfarne fugletittere!

Rådhusbryggene

06/23/2019

Øysafari på Sankthansaften

Drømmer du om safari med vill natur, og dyr og planter du aldri har sett? På Osloøyene kan du oppleve en vill verden
du ikke har lagt merke til før og feire det rike biomangfoldet i Oslo.
Brygga på Hovedøya

06/25/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

06/25/2019

Villblomstvandring

Hver tirsdag i mai og juni inviterer Norsk Botanisk Forening til vandring i den urbane naturen.

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Marikaape

Åpen dag

Tur

Besøkssenter våtmark Oslo
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og
Akershus
Norsk Botanisk Forening, La Humla Suse,
Sabima, Ornitologisk forening, Entomologisk
forening, Zoologisk forening

Omvisning

La Humla Suse

Omvisning

Norsk Botanisk Forening

Omvisning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Tur

06/26/2019

Kulturmiljøet på Bygdøy i Oslo har stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte
Vandring i Bernadottenes folkepark på Bygdøy kulturspor. Bli med på en guidet vandring.
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
Avfallssafari
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.

Baker Hansen i Vika
Dronning Blancas vei, ved
monumentet over Herman
Wedel-Jarlsberg på
Dronningberget.
Tollbugata
parkeringsplass

Omvisning

Renovasjonsetaten, Oslo kommune, Losæter

06/27/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

06/27/2019

Ombrukstelt på Grønmo
Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

Grønmo gjenbruksstasjon
Besøkssenter våtmark
Oslo

06/30/2019

Åpen søndagslunsj på Sagene takhage

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune
Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner
Økologisk Oslo og Akershus ved Sagene
takhage

07/02/2019

Villblomstvandring

Omvisning

Norsk botanisk forening

07/02/2019

Vandring i treforsøksparken på Ås

Tur

NMBU

07/02/2019

Rosevandring på Rosenes dag

07/04/2019

Ombrukstorsdag på Haraldrud

07/07/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

07/18/2019

Utforsk en av byens eldste parsellhager

07/19/2019

Into the water - Havnefest for klima

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Sagene takhage
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Hver første tirsdag i måneden inviterer Norsk botanisk forening til vandring i den urbane naturen.
Vika
Barnevennlig
Åsbakken 6, 1430 Ås
Kultur/fritid,
Over 100 treslag er samlet i treforsøksparken på NMBU – bli med på en rundttur!
(Planteskolen NMBU)
Barnevennlig
Roser har en spesiell plass i vestens historie og er blant de mest populære blomstene som finnes. Bli med på guidet Åsbakken 6, 1430 Ås
Kultur/fritid,
rosevandring!
(Planteskolen NMBU)
Barnevennlig
Kultur/fritid,
På Haraldrud gjenbruksstasjon åpnes dørene for uttak av flotte ombruksvarer.
Haraldrud gjenbruksstasjon Barnevennlig
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
Kultur/fritid,
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Geitmyra parsellhagelag vil vise deg hvordan de skaper en grønn by som det er godt å leve i.
Geitmyra skolehage
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Into the Water, et forestillingsprosjekt om klima og bærekraftig utvikling.
SALT
Barnevennlig

Åpen dag

06/30/2019

07/25/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.

07/25/2019

Utforsk en av byens eldste parsellhager

07/27/2019

Omlek i byen

07/28/2019

Norway Cup Trashaton

07/28/2019

Åpen søndagslunsj på Sagene takhage

07/29/2019

Tour de Sy - på tur for å reparere

08/04/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

06/25/2019

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Trenger du nye møbler, nye leker til barna, sportsutstyr, litteratur eller bare noen pyntegjenstander?
Renovasjonsetaten inviterer til åpent ombrukstelt på Grønmo.

Bli med på en aktivitetsdag for hele familien og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.
Enten du allerede er en aktiv takdyrker, eller du aldri har vært på Sagene takhage, inviteres du til kortreist lunsj på
taket.

Kultur/fritid
Kultur/fritid

Omvisning

Omvisning

nmbu.no

Marked

Renovasjonsetaten

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Omvisning

Geitmyra parsellhagelag

Festival

Acting for Climate, Hawila Project, SALT

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Geitmyra parsellhagelag vil vise deg hvordan de skaper en grønn by som det er godt å leve i.
Geitmyra skolehage
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Hver måned i sommerhalvåret kan barn og voksne leke med uteleker, være med på verksteder og lekeinstallasjoner. Sted kommer senere
Barnevennlig
Norway Cup utfordrer ungdommer fra ulike land til å skape felles løsninger innen avfall, et såkalt hackaton for
søppel. Et idéverksted der deltakerne blir inspirert, veiledet og utfordret til å løse konkrete problemstillinger
Kultur/fritid,
sammen.
Ekeberg idretsshall
Barnevennlig
Enten du allerede er en aktiv takdyrker, eller du aldri har vært på Sagene takhage, inviteres du til kortreist lunsj på
Kultur/fritid,
taket.
Sagene takhage
Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Omvisning

Geitmyra parsellhagelag

Festival

Growlab Oslo

Festival
Åpen dag

Norway Cup
Økologisk Oslo og Akershus ved Sagene
takhage

Gi turklærne dine et lenger liv! Tour de Sy starter hos Bergans.
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Workshop

Esmod, Bergans

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Omvisning

Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Bymiljøetaten

Omvisning

La Humla Suse

Omvisning

Norsk botanisk forening

Tur

Green Cycling Norway

Middag

Losæterforeningen

Tur

Green Cycling Norway

Kultur/fritid

Festival

Øyafestivalen

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Bergans Flagship store
Lilløyplassen Naturhus
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Østensjøvannet
Miljøpaviljongen på
Christian Frederiks plass,
sjøsiden av Oslo S

08/04/2019

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

Bli med på en aktivitetsdag for hele familen og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.

08/06/2019

Gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

Velkommen til gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen utenfor Oslo S hver tirsdag og torsdag i august!

08/06/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

08/06/2019

Villblomstvandring

08/06/2019

Sykkelskole for alle barn på Haraløkka

08/07/2019

Fra sætra til middagsbordet

08/07/2019

Sykkelskole for alle barn på Voldsløkka

08/07/2019

Øyafestivalen

08/11/2019

Naturleker ved Østensjøvannet

Hver første tirsdag i måneden inviterer Norsk botanisk forening til vandring i den urbane naturen.
Vika
Sykling er gøy, bra for helsen og miljøet. Green Cycling Norway inviterer deg som er i alderen 8-12 år til å bli med på
sykkelskole.
Haraløkka
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen og tilbereder den sammen først. Mer kortreist og
Losæter ved Sørenga i
sosialt får du det ikke.
Bjørvika
Sykling er gøy, bra for helsen og miljøet. Green Cycling Norway inviterer deg som er i alderen 8-12 år til å bli med på
sykkelskole.
Voldsløkka
Øya har som mål å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler. Det setter sitt preg på alt fra avfallshåndtering,
mat, transport og energi, til trykksaker og dopapir.
Tøyenparken
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Besøkssenteret på Østensjøvannet inviterer barn og unge til lek og fortellerstund rundt bålet.
Østensjøvannet

08/13/2019

Humlevandring i Botanisk hage

08/14/2019

Fra sætra til middagsbordet

08/15/2019

Villblomstvandring på Blåsen

08/17/2019

Hagesirkus i Urtehagen på Grønland

08/17/2019

OsloByliv - Dronningens gate

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
Losæter ved Sørenga i
kortreist og sosialt får du det ikke.
Bjørvika
Stensparken, Blåsen,
Bli med på villblomstvandring i Stensparken med botaniker Anders Often.
Pilestredet 84
Nabolagshager inviterer til Hagesirkus, en nabolagsfest på Grønland med leker og aktiviteter med kortreiste
artister, sjonglering og klovneri på høyt nivå.
Urtehagen på Grønland
Lørdag 17. august er det klart for et nytt OsloByliv-arrangement. Her får du og hele familien en unik mulighet til å
oppleve Dronningens gate som gågate for en dag.
Dronningens gate

08/17/2019

Tour de Sy: After-Sy

Vi har tatt tempen på reparasjons-Norge. Hvordan står det egentlig til?

08/17/2019
08/17/2019

Tour de Sy - på tur for å reparere
Kreativ workshop for ungdom i Voksenenga
nærmiljøhage

08/17/2019

Omvisning i Geitmyra skolehage

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning

La Humla Suse

Middag

Losæterforeningen

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Bydel St. Hanshaugen

Festival

Nabolagshager

Festival

Bilfritt Byliv, Oslo kommune

Kultur/fritid

Workshop

Esmod, Bergans

Kultur/fritid

Workshop

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Workshop

Esmod, Bergans
Voksenenga Nærmiljøhage, Kreativt verksted
på Røa

Omvisning

NMBU, Oslo kommmunale skolehager

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig, Kultur/fritid

Workshop

International Art Scene

Kultur/fritid

Tur

Solvang kolonihager

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

International Art Scene

Omvisning

La Humla Suse
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Faglig, Kultur/fritid

Foredrag

Oslo Museum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Åpen dag

Lanseringskonferanse for Oslo bystudio, et sted der studenter og forskere sammen skal løse utfordringer i Oslo by.
Young Sustainable Impact feirer Oslos bærekraft og entreprenørskap og du er invitert! Med spennende startups,
aktivitetsrom, leker, mat og musikk etterfulgt av en etterfest, blir dette et arrangement du sent vil glemme.
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune
Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI,
OsloMet, Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo

Prindsen Hage

08/18/2019

Gårdsdag og snekring av flaggermuskasser

Gi turklærne dine et lenger liv! Tour de Sy har målgang hos DNT Oslo
DNT Oslo, Storgata 3
Voksenengas hage crew inviterer til kreativ workshop i nærmiljøhagen i samarbeid med Åpent verksted 4 lørdager i Voksenenga Nærmiljøhage
sommersesongen.
ved Voksen kirke
Geitmyra skolehage,
Bli med når Oslo kommunale skolehager og NMBU tilbyr omvisning og faglig foredrag i Oslos fineste skolehage!
Kierschows gate 9
Besøkssenter våtmark
Møt sauene på Bakkehavn gård og lær hvordan man karder og spinner ull. Denne dagen får du også snekre din egen Oslo, avdeling
flaggermuskasse!
Østensjøvannet

08/18/2019

Barneforestilling om miljøvern

Bli med på grønne ablegøyer med teater, ansiktsmaling, hobbyverksted og sansesti.

08/20/2019

Bli med på hagevandring gjennom kolonihagen som ender opp hos Solvangs nye by-bier.

08/20/2019

Vandring i Solvang kolonihager
Super-Natural Fashion Show Spring/Summer
Oslo 2020

08/20/2019

Humlevandring i Botanisk hage

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner! Botanisk Hage

08/20/2019

Gravplassvandring i Gamlebyen

08/22/2019

BaByvandring langs Akerselva Miljøpark

08/22/2019

Parkpolitikk i det grønne skiftet

Oslos gravplasser kan fortelle oss mye om Norges historie. Bli med på omvisning!
Gamlebyen gravlund
Ta med barnevogn eller bæresele og bli med på en vandring fra industri til kultur og rekreasjon - fra Hønse-Lovisas hus
til Krohgstøtten.
Arbeidermuseet
Hvordan har norsk parkpolitikk endret seg de siste hundre årene? Hvilken rolle spiller parkpolitikken i dag, og i det
grønne skiftet?
Bankplassen 3

08/22/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

08/22/2019

Slik sorterer byen avfallet

08/22/2019

Offisiell åpning av Oslo bystudio

08/23/2019

Earthpreneurs 2019 (EN)

08/24/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan

08/24/2019

Lydvandring fra Tøyen til Sørenga

08/24/2019

Lydvandring fra Hasle til Tøyen

08/24/2019

Studentslippet

08/24/2019

Passion for Ocean

Ny student i Oslo? Bli med på Studentslippet: En «bli-kjent-med-byen-dag» hvor du kan besøke kulturattraksjoner,
delta på aktiviteter og utforske nye områder i Oslo - helt gratis!
St. Olavs gate 32
En folkefest for å fortelle nettopp deg hvorfor du bør digge havet, hvordan havet fungerer og hva du kan gjøre for å ta
vare på det.
Vippetangen

08/24/2019

Omlek i byen

Hver måned i sommerhalvåret kan barn og voksne leke med uteleker, være med på verksteder og lekeinstallasjoner. Sted kommer senere

08/24/2019

Sidesprang i Kongeskogen

Opplev våren i Kongeskogen på Bygdøy og lær om både fulgleliv og geologi.

Kongeskogen på Bygdøy

08/24/2019

Åpen dag i Ellingsrud parsellhage
Bli kjent med din venn elvemuslingen!

08/25/2019

Åpen søndagslunsj på Sagene takhage

Hele familien ønskes velkommen til en variert og lærerik dag i parsellhagen.
Den fantastiske elvemuslingen bor i flere av Oslos elver. Kom og se elvemuslinger og lær hvorfor du ikke får plukke
dem!
Enten du allerede er en aktiv takdyrker, eller du aldri har vært på Sagene takhage, inviteres du til kortreist lunsj på
taket.

Ellingsrud parsellhage

08/25/2019

Velkommen til en helaften med bærekraftig moteshow på SALT.

Sagene
Porten til Solvang 2, rett
ved Solvang busstopp
SALT, Den arktiske
pyramide

Omvisning
Omvisning

Bykuben

Faglig

Seremoni

SALT

Faglig

Festival

Sukkerbiten ved Operaen

Kultur/fritid

Tur

Tøyen torg

Kultur/fritid

Tur

Hasle T-bane

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Young Sustainable Impact
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
OsloMet Storbyuniversitetet, BI
Handelshøyskolen, Høyskolen Kristiania, SiO
Studentsamskipnaden i Oslo, Universitetet i
Oslo

Festival

Passion for Ocean

Festival

Growlab Oslo
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,
Kongsgården på Bygdøy

Lilløyplassen
Sagene takhage

Tur
Åpen dag

Foreningen til minne om Kristian & Øyvind

Omvisning

Sabima, Besøkssenter våtmark Oslo
Økologisk Oslo og Akershus ved Sagene
takhage

Åpen dag

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 6

Voksenenga Nærmiljøhage Kultur/fritid,
(bak Voksen kirke)
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Grefsen skole
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Ljabru Hovedgård
Barnevennlig
Lekeplassen,
Kultur/fritid,
Østensjøvannet
Barnevennlig

08/25/2019

Åpen hagedag ved Hovseterdalen

Opplev den grønne hagen på Hovseterdalen med alle deres aktiviteter.

08/25/2019

Åpning av blomstereng

Bli med på fest når den splitter nye blomsterenga på Grefsen skole åpnes!

08/25/2019

Kultur- og naturvandring langs Ljanselva

Bli med på en guidet vandring fra Ljabru Hovedgård til Fiskevollbukta.

08/25/2019

Guidet tur rundt Østensjøvannet

Bli med på en guidet tur rundt Østensjøvannet naturreservat, en naturperle i Oslo.

08/26/2019

Oslo Battery Days (EN)

08/26/2019

Mobilitetsuka

En internasjonal konferanse som gir et innblikk i teknologiske nyvinninger og anvendelsesområder for batteriteknologi.
Grand Hotel
Gjennom uka vil vi samle en rekke aktiviteter og arrangementer som viser oss hvordan vi kan bevege oss i framtidens
Oslo. Hvordan blir byen når vi gir menneskene mer plass og når kjøretøyene endrer seg?
Hele Oslo

08/27/2019

Humlevandring i Botanisk hage

08/27/2019

Grønn nabolagskafé

08/28/2019

Fra sætra til middagsbordet

08/28/2019

Urban Move: Mobilitet på innbyggernes
premisser

08/28/2019

08/28/2019

08/28/2019
08/28/2019
08/28/2019
08/28/2019
08/29/2019
08/29/2019
08/29/2019
08/29/2019

08/30/2019
08/30/2019

Lær om humlenes biologi, hva som truer dem, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Bli kjent med våre lodne venner!
Med fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser inviterer Vålerenga bydelshus til
nabolagskafé. Verkstedsaktiviteter kombineres med kunstneriske uttrykk og gode samtaler.
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
kortreist og sosialt får du det ikke.

Seremoni

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse
Temauke

Oslo kommune

Omvisning

La Humla Suse

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Dugnad

Vålerenga bydelshus

Middag

Losæterforeningen

Faglig

Seminar

Sweco Norge

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

Faglig

Konferanse

Alnabru bussanlegg

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

Cafe Christiania

Faglig

Seminar

Sporveien
Miljøstiftelsen ZERO,
Kollektivtrafikkforeningen, Ruter, Nordisk
energiforskning
Miljøstiftelsen ZERO, Ruter,
Kollektivtrafikkforeningen, Nordisk
Energiforskning
Flytoget, Flybussen, Ruter, Vy, Schaus, NHO
Transport

Scandic St. Olavs plass

Faglig

Konferanse

Tekna, Tekna Samfunnsutviklerne

Kulturhuset

Faglig

Seminar

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Rådhushallen

Faglig, Kultur/fritid

Konferanse

InterBridge

Kulturhuset

Faglig

Foredrag

Entro

Bykuben
Bussholdeplassen i Fred
Olsens gate

Faglig

Workshop

Klimaetaten

Faglig, Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Losæter

Lindeberg sykehjem,
Lindebergveien 10

Faglig

Åpen dag

Skanska, Omsorgsbygg KF

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

Bilfritt Byliv, Oslo kommune

Åpen dag

Klimabrølet

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

Skanska
EVO Elsykler AS, Oslo europeisk
miljøhovedstad 2019

Faglig, Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Skanska, Omsorgsbygg KF

Festival

Mortensrud manifest

Åpen dag
Workshop

Bilfritt Byliv, Oslo Kommune
Restarters Oslo, Et Levende Bogerud
Beboerforening

Botanisk Hage
Vålerenga bydelshus
Losæter ved Sørenga i
Bjørvika
Swecos hovedkontor i
Vækerø Park,
Drammensveien 260

Opplev den nye Oslotrikken!

Nordisk konferanse om utslippsfrie busser

I 2017 arrangerte ZERO og Kollektivtrafikkforeningen studietur til Eindhoven for å lære mer om elbusser. Nå trenger
vi heldigvis ikke lenger å reise langt for å se og lære av større flåter med utslippsfrie busser.
Oslo Kongressenter

Sentrum Scene

Tur

Voksenenga nærmiljøhage
La Humla Suse, Norsk Botanisk Forening,
Undervisningsbygg
Oslo Elveforum, Miljøprosjekt Ljanselva
Østensjøvannets Venner, Besøkssenter
våtmark Oslo
Hans H. Schive, The Battery Specialist,
Shmuel De-leon Energy Ltd.

Seminaret Urban Move fokuserer på bærekraftig byutvikling fra et innbyggerperspektiv, og sammen med Oslo
kommune vil Sweco presentere sine funn etter tre års evaluering av prosjektet Bilfritt byliv.
I Mobilitetsuka blir en 18 meter lang modell av Oslos nye trikk avduket. Arbeidet med å produsere de 87 nye trikkene
til Oslo er i full gang, og med denne modellen blir det for aller første gang mulig å oppleve den nye trikketypen SL18
på nært hold.
Rådhusplassen

Nordens største elbussflåte og ladeanlegg for
elbuss
Velkommen til elbusslansering.
Frokostseminar: Hvordan skal vi reise i
Som et ledd i Oslos feiring som europeisk miljøhovedstad inviterer Kollektivutvalget for Oslo lufthavn til fagseminar
fremtiden?
om fremtidens reiser og hvordan dette vil utvikle seg.
Plankonferansen setter bærekraftig by- og tettstedsutvikling på agendaen og inviterer til to dagers konferanse med
PLAN 2019
foredrag, samtaler og erfaringsutveksling.
Frokostseminar // Kvalifiser deg for
Stadig flere kunder krever bærekraft, hvordan skal du kunne levere varene og få et konkurransefortrinn? Bli med på
byggherrens miljøkrav!
frokostseminar og bli inspirert.
Vår framtid - Mitt ansvar: Barn og unges
Interbridge inviterer til konferanse på Rådhuset hvor unge endringsagenter mellom 12 til 18 år vil presentere sine
perspektiv
fremtidsvisjoner. Klimautfordringen er et at de sentrale temaene ungdommene tar for seg.
Hva skal til for at vi tar bedre vare på og river færre bygg? Penger? Kompetanse? Kan ny teknologi som sensorer og
Framtidens bygg er allerede bygget
kunstig intelligens være til hjelp?
Har du en idé til hvordan du kan reise smartere og mer klimavennlig til og fra jobben? Da kan din bedrift søke om
Smarte jobbreiser: innovasjonsworkshop
penger til smart jobbreise.
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
Avfallssafari
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.
Skanska åpner portene til anleggsområdet på Lindeberg sykehjem, et av Oslos mest klima-ambisiøse
byggeprosjekter, slik at du kan lære mer om hvordan bygg- og anleggsnæringen jobber for å senke
Fremtidens fossilfrie byggeplass
klimagassutslippene.
OsloByliv-konferansen: Hvordan skape en
Eksperter fra både inn- og utland kommer til Sentrum Scene for å inspirere, diskutere og fortelle om hvordan man
levende by?
skaper en levende by.

Åpen dag

Tur

08/30/2019

Klimabrølet
Bli med og skap norgeshistoriens største markering, for vår tids viktigste sak: klimasaken!
Hvordan kan byggebransjen bidra i det grønne Skanska inviterer byggebransjen til byggeplassen på Lindeberg for å diskutere fremtidens miljøriktige bygg og
skiftet?
byggeprosesser.
Lasteskkelfesten feirer de elektriske lastesyklene som overtar mange av bilens oppgaver i byen. Det blir en stor
Lastesykkelfest
utstilling, masse info, prøvesykling og artige konkurranser. Avslutningen blir en morsom og fargerik parade.

08/31/2019

Fremtidens fossilfrie byggeplass

08/31/2019

Mortensrud festival

08/31/2019

OsloByliv i Øvre og Nedre Slottsgate

08/31/2019

Fiksefest for elektronikk på Bogerud Torgfest

Har du drømt om å kjøre gravemaskin? Nå har du muligheten! Skanska åpner portene til anleggsområdet på LindebergLindeberg sykehjem,
sykehjem, et av Oslos mest klima-ambisiøse byggeprosjekter, og lar deg teste fossifrie anleggsmaskiner!
Lindebergveien 10
Kunstgressbanen på
Velkommen til årlig nabolagsfestival i Oslo Sør
Mortensrud
Her får du og hele familien mulighet til å oppleve den helt nye gågaten i Øvre Slottsgate, og Nedre Slottsgate som
gågate for en dag.
Øvre og Nedre Slottsgate
Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på Fiksefest og bli med på
Torget foran Bogerud
reparasjonsmagien!
Senter

08/31/2019

Grønn kursdag på Tøyen

Studieforbundet natur og miljø inviterer til grønn kursdag med utstillinger, foredrag og minikurs, guidede turer i
nærområdet, aktiviteter og smaksprøver.

Tøyenparken

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Studieforbundet natur og miljø, Norsk Kennel
Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges
sopp- og nyttevekstforbund, Det norske
hageselskap, Norsk Botanisk Forening

08/31/2019

Velkommen til miljøfestival med aktiviteter for hele familien, og danseforestilling.

Vulkan

Kultur/fritid

Festival

Dansens hus

08/31/2019

Spirende Løkka miljøfestival
Åpen dag på Vestre gravlund: miljøvennlig
gravplassdrift

Det blir en rekke ulike aktiviteter på Norges største gravlund.

Gravferdskontor vest

Åpen dag

Gravferdsetaten, Oslo kommune

08/31/2019

"Vær og føre - føre var"

En leken utstilling om vær, klima - og skiføre.

Skimuseet i Holmenkollen

Utstilling

Skiforeningen

08/31/2019

Friluftslivets uke 2019

I Friluftslivets uke feirer vi norsk natur og friluftsliv – og inviterer hele Norge til å bli med ut på tur!

Flere steder

Tur

Norsk Friluftsliv

08/31/2019

Åpen jernbanedag på Oslo S

Velkommen til åpen jernbanedag på Oslo S og Øvre torg med aktiviteter for hele familien!

Oslo Sentralstasjon

Åpen dag

Bane NOR

08/31/2019

Med vind i seilene: Bærekraftig friluftsliv

Norsk Maritimt Museum

Tur

Kon-Tiki museet, Norsk Maritimt Museum

08/31/2019

Åpent bakehus på Losæter

Åpen dag

Losæterforeningen

09/01/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

Kon-Tikimuseet og Norsk Maritimt Museum arrangerer seilas med foredrag i kjølvannet av Thor Heyerdahl.
Bakehuset holder åpent med varme ovner. Bli med å bake ulike typer brød med urkorn som spelt, emmer og
svedjerug.
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Åpen dag

09/01/2019

Aktivitetsdag ved Østensjøvannet

Besøkssenter våtmark Oslo
Besøkssenter våtmark Oslo,
Østensjøvannets Venner

09/01/2019
09/01/2019

Friluftslivets dag
Historisk vandring i norsk
landskapsarkitektur

Bli med på en aktivitetsdag for hele familien og opplev den vakre naturen rundt Østensjøvannet.
Bli med på årets morsomste aktivitetsdag på Sognsvann med aktiviteter, arrangementer og konkurranser, for både
store og små.
Sognsvann
Siste sjanse til å se utstillingen for landskapsarkitektur på Arkitekturmuseet. Kurator og landskapsarkitekt i
Nasjonalmuseet Snøhetta, Jenny Osuldsen, ønsker velkommen til kuratoromvisning på utstillingens siste dag.
Arkitektur

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid

Utstilling

Norsk Friluftsliv
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

09/02/2019

UiOs årsfest 2019

Universitetet i Oslo fyller 208 år og inviterer til bærekraftig bursdagsfeiring!

Universitetets aula

Universitetet i Oslo

Villblomstvandring
Studentenes miljøfestival

Vika
Studentparlamentet ved
universitetet i Oslo

Omvisning

09/03/2019

Faglig, Kultur/fritid

Festival

09/03/2019

Staudevandring i NMBU-parken

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning

Fra sætra til middagsbordet

Campus Ås, NMBU
Losæter ved Sørenga i
Bjørvika

Norsk botanisk forening
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
(UiO)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

09/04/2019

Middag

Losæterforeningen

09/04/2019

Oslo Pax (EN)

Hver første tirsdag i måneden inviterer Norsk botanisk forening til vandring i den urbane naturen.
Studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) inviterer til feiring av kunnskap og forskning som våpen i kampen for et
bedre miljø og klima.
Bli med landskapsarkitekt Corinna S. Clewing på en sensommervandring for å oppdage staudenes mangfoldige
verden!
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
kortreist og sosialt får du det ikke.
Velkommen til Oslo Pax 2019: En møteplass for nye løsninger for fred og klima - inspirert av Alfred Nobel og
Fredsprisen

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seremoni

09/03/2019

Faglig

Konferanse

Nobels Fredssenter

09/04/2019

Grønn friluftsmarsj for voksne og seniorer

Bli med på Grønn Friluftsmarsj fra Frognerseteren Friluftssenter. Turmarsj med kulturelle innslag.

DNT Oslo og Omegn

Bli med og se om det finnes makrell i Makrellbekken.

Tur

Oslo Elveforum, Hoffselvens Venner

Velkommen til et arrangement hvor du vil lære mer om Sinsensalaten.

Kulturhuset, Youngsgt. 6

Vi høster, dekker på og inviterer til bords. Sammen lager vi Oslos lengste langbord!

Vaterlandsparken

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Foredrag

09/05/2019

Er det makrell i Makrellbekken?
Frokostseminar om bærekraftig
nærmiljøarbeid
Høsttakkefest på Vaterland - Oslos lengste
langbord

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

09/04/2019

Bankplassen 4, Oslo
Frognerseteren
Friluftssenter
Hoff trikkeholdeplass
(trikk 13)

Festival

Velferdsetaten
Bydel Gamle Oslo,, Bydel Grünerløkka,
Spirende Oslo

09/05/2019

Fagkveld: Livsløpsbyen

Bli med på en fagkveld hvor livsløpsbyer står på agendaen.
Festivalen som inspirerer til en bærekraftig livsstil - og feirer de gode løsningene.

Festival

Stiftelsen Kilden Økosamfunn

09/08/2019

Surdeigfestival

Velkommen til Surdeigsfestivalen på Losæter!

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Asplan Viak

Bærekraftfestivalen i Hurdal

Asplan Viak
Fremtidssmia Økologiske
Næringssenter

Seminar

09/07/2019

Åpen dag

Losæter bakelaug

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig, Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Losæter

Faglig, Kultur/fritid

Konferanse

European Youth Parliament Norway

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

Kunnskapsbyen Lillestrøm, Solenergiklyngen

Temauke

Hafslund E-CO, Teknisk museum

Faglig

Konferanse

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning

Concerned Scientists Norway
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Middag

Losæterforeningen

Faglig, Kultur/fritid

Utstilling

Lendager group, Mustad Eiendom

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Åpen dag

Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune

08/30/2019
08/30/2019

09/05/2019

Flere steder i Oslo
Lindeberg sykehjem
Rådhusplassen

Losæter
Lilløyplassen naturhus
Besøkssenter våtmark
Oslo

Losæter
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Østensjøvannet
Bussholdeplassen i Fred
Olsens gate

09/08/2019

Østensjødagen

09/10/2019
09/10/2019

Avfallssafari
European Youth Parliament om urban
bærekraft

09/10/2019

Solenergidagen 2019

09/10/2019

Klimauke på Teknisk museum

09/10/2019

Hvordan skal vi snakke om miljøkrisen?

09/10/2019

Vandring fra torg til torg

09/11/2019

Fra sætra til middagsbordet

Solenergidagen er Norges største møteplass for aktører som jobber med solenergi.
Sted kommer senere
Hafslund E-CO har invitert 7. klasser til klimauke på Teknisk museum med fokus på et fullelektrisk og fornybart
samfunn.
Teknisk museum
Concerned Scientists Norway inviterer til konferanse om hvordan vi kan kommunisere miljøkrisens alvor, og samtidig Møterommet «Kjerka»,
beholde en optimisme for framtida.
Domus Media
Landskapsarkitekt og NMBU-forsker Ola Bettum tar deg med på vandring mellom eksisterende og tidligere torg i
Oslo.
Sted kommer senere
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
Losæter ved Sørenga i
kortreist og sosialt får du det ikke.
Bjørvika

09/11/2019

Wasteland

Opplev fremtidens byer vokse frem av nåtidens avfall

09/12/2019

Ultima 2019

09/12/2019

Åpen dag: Oslos biogassanlegg

Østensjøvannets Venners tradisjonsrike familiedag med aktiviteter for store og små.
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.
Under temaet “Urban Sustainability - Finding future solutions in our current surroundings” samles deltakere fra hele
Europa til tre dager fylt med samarbeid og diskusjon om aktuelle problemstillinger.
Flere steder

Lilleakerbyen

Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival. Årets Ultimafestival inneholder et utvalg av konserter, samtaler,
forestillinger og seminarer som tematiserer global oppvarming, økofilosofi, klimakrise og biologisk mangfold.
Oslo
Hvis du lurer på hvordan matavfallet ditt blir til biogass og biogjødsel burde du ta en tur innom åpen dag på Romerike
biogassanlegg.
Romerike Biogassanlegg

Festival

Omvisning
Åpen dag

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 7

09/12/2019

Oslo Urban Arena

09/12/2019

Slik sorterer byen avfallet

Samfunnsalen v Sentrum
Oslo Urban Arena er en fagkonferanse om byutvikling for alle som er interesserte i å bidra til en bedre by.
Scene og Kulturhuset
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

09/13/2019

Grønn løype på Oslo kulturnatt

Velkommen til en natt med over 200 gratis arrangementer i hele byen - mange av dem grønne!

09/13/2019

Down to Earth Festival

09/13/2019

Videokunst, poesi og musikk på Operataket

09/13/2019
09/14/2019

Losæterfestivalen
Kreativ workshop for ungdom i Voksenenga
nærmiljøhage

09/14/2019

Grønn bydelsdag i Nydalen

Down to Earth tilbyr et pusterom fra alt det hektiske.
Hovedøya
Hør Fredrik Høyers særegne performative poesi og opplev visuelle og sceniske projeksjoner av videokunstner Charles
Sandison. Det hele blir musikalsk bundet sammen av komponist Eirik Røland
Operataket
Losæter ved inngangen til
Aktivitetsdag for folk i alle aldre på Oslos egen urbane sæter midt i Bjørvika.
Sørenga i Bjørvika
Voksenengas hage crew inviterer til kreativ workshop i nærmiljøhagen i samarbeid med Åpent verksted 4 lørdager i Voksenenga Nærmiljøhage
sommersesongen.
ved Voksen kirke
Nydalen har gått fra et lukket industriområde til en levende bydel. Avantor, Bydel Nordre Aker og BI inviterer til åpen
dag med foredrag og bydelsvandring langs Akerselva.
Nydalen

09/15/2019

Miljødag i Bydel St. Hanshaugen

09/15/2019

Barnas dyredag på Bymuseet

09/15/2019

Geologisk båttur på indre Oslofjord

Bli med på tresafari og småkryptur og hør om urban dyrkning i bydelen.
Barn i alle aldre inviteres til å ferie Oslos mangfoldige dyrerike! Bli med å danse, skape, lytte og utforske dyrenes
verden.
Som en del av Geologiens dag i Oslo, arrangerer NGF Oslo en geologisk båttur i indre del av Oslofjorden.
Bli med og hør historien om de forskjellige bergartene i det berømte Oslofeltet.

09/15/2019

Elvemuslingen – Norges eldste dyr?

Den fantastiske elvemuslingen kan bli nesten 300 år gammel, og kjenner livet i elva bedre enn de fleste!

Rådhusbrygge 3
Besøkssenter våtmark
Oslo, avdeling
Østensjøvannet

09/15/2019

Til seters i Nordmarka

Bli med på aktivitetsdag på Frønsvollen, er en gammel seter bare tre kilometer fra Frognerseteren T-bane.

Frønsvollen i Nordmarka

09/16/2019

Hold høsten ren

Bli med på en nasjonal dugnad for miljøet!

Overalt

09/17/2019

AkerselvaAkademiet: Laksesafari

09/17/2019
09/17/2019
09/18/2019
09/18/2019
09/18/2019
09/18/2019
09/18/2019
09/18/2019

Oslo

Knud Knudsens plass
Bymuseet

I denne elvevandringen retter AkerselvaAkademiet søkelyset på Akerselvas voksende laksestamme – en indikator på Vaterlandsparken ved
miljøtilstanden. Vi ser på laksens aktiviteter i elva, hvilke tiltak som er gjort og hvilke trusler laksen står ovenfor.
Vaterlands bru
Har du elbil, planlegger du å skaffe deg en, eller har spørsmål om elbiler eller lading? Kom på NITO's temakveld og bliVika Atrium
Temakveld: Elbil og lading
litt smartere.
konferansesenter
Virtuell teknologi er på frammarsj, og nå kan du selv vandre i ruiner i Palestina eller i gamle parker i Athen i NMBUs
Virtuell vandring i rot og ruiner
VR-lab.
NMBUs VR-lab på Ås
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
Losæter ved Sørenga i
Fra sætra til middagsbordet
kortreist og sosialt får du det ikke.
Bjørvika
Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen.
Debattmøte - Er det plass til bilen i Oslo?
Hva blir bilens plass i byen etter valget?
Kulturhuset i Oslo
AHO, Arkitektur- og
Oslo Hydropolis
Utstillingen Oslo Hydropolis framstiller visjoner om det fremtidige urbane Oslo der vannet er en aktiv del av byen.
designhøgskolen
Bli med på verdenskongressen for landskapsarkitekter. Kongressen ønsker å skape økt forståelse for
Oslo kongressenter,
Common Ground
landskapsarkitektens rolle som tilrettelegger for økt livskvalitet i byene, med Oslo som case.
Folkets Hus
Gjennom to dager vil det nye Sundtkvartalet vil fylles med aktiviteter med fokus på bærekraftig mat, byer, bygg og Sundtkvartalet Lakkegata
Bærekraftige og smarte dager i Sundtkvartalet transport.
53, 0187 Oslo
Schneider Electric inviterer alle borettslag som vurderer å anskaffe et ladeanlegg til en ladekveld. Du vil lære om
Schneider Electric,
Temakveld: Elbillading for borettslag
smart elbillading, og du får faglige råd om hva du bør tenke på før dere anskaffer et ladeanlegg.
Sandstuveien 68

Åpning av Gasten havnepark
Grow Session: Frokostforedrag med Anne
Cecilie Rinde

09/20/2019

Forskningstorget med miljøtema

09/20/2019

ØKOUKA 2019

09/21/2019

Oslo Maraton

09/21/2019

Innhøsting i Kongsgårdens gartneri

09/21/2019

Grønn lørdag på Vålerenga

09/22/2018

Open House Oslo

09/22/2019

Blågrønn dag i Sogn Hagekoloni

09/22/2019

Sopptur for barn

09/22/2019

Åpent bakehus på Losæter

09/22/2019

Vill mat fra Oslo

09/23/2019

Bærekraft - fordi det lønner seg!

09/23/2019

Oslo Innovation Week

09/24/2019

Utdanningssektorens rolle i klimakrisen

09/24/2019

09/26/2019

Midgardsfest på Stovner
Nedre Fossum Gård
Grønn nabolagskafé: Fermentering av høstens
grønnsaker
Vi gjør som forfedrene våre gjorde: fermenterer noen av høstens gode grønnsaker for bruk ut over høsten og vinteren.
Vålerenga bydelshus
Bli med på en fellesmiddag hvor dere plukker maten fra hagen ved Sørenga og tilbereder den sammen først. Mer
Losæter ved Sørenga i
Fra sætra til middagsbordet
kortreist og sosialt får du det ikke.
Bjørvika
Norges Geotekniske
Jakten på plasten med NGI
Lurer du på hvordan forskerne jobber med mikroplast?
Institutt
Matvalget inviterer til inspirasjonskurs for kokker, kjøkkenfolk og matansvarlige som ønsker å servere mer
Kurs: Lag bærekraftig mat
bærekraftige måltider.
Kongsgården Gartneri
Ta på deg hodetelefonene og la Fremtiden guide deg gjennom en leken utforsking av fortellinger, meninger og steder
Lydspor
fra nåtiden.
ROM
Nasjonalmuseet Redesign ditt eget bærenett
Delta på kreativ workshop som er en del av Oslo Arkitekturtriennale.
Arkitektur

09/26/2019

Hva gjør mobilen min i Afrika? (EN)

09/26/2019

Avfallssafari

09/26/2019

09/26/2019

Ombrukstorsdag på Smestad
Fakkelvandring til Sarabråten i Hauktjern
friluftslivsområde
Hva skal vi spise i framtiden og hvordan får vi
det til?

09/26/2019

Elvelangs i fakkellys 2019

09/27/2019

Redesign ditt eget bærenett

Bli med på debatt hvor aktuelle stemmer innen mat, miljø og jordbruk møtes for å diskutere fremtidenes spisevaner. Litteraturhuset
I 2019 arrangeres Elvelangs for 20. gang! Bli med når turveibelysningen slukkes og erstattes av over 4000 fakler og
over 100 kulturinnslag langs Akerselva, fra Brekkedammen til Vaterland.
Akerselva
Nasjonalmuseet Delta på kreativ workshop som er en del av Oslo Arkitekturtriennale.
Arkitektur

09/28/2019

Bondens marked

Vi inviterer til Bondens marked med økofokus som en del av Økouka 2019.

Birkelunden

09/28/2019

Generation Games Oslo 2019
Fiksefest for elektronikk

Bli med på en gratis aktivitetsdag for alle generasjoner – full av lek, utfordringer og opplevelser.
Sprukken telefonskjerm? Treig PC? Ødelagt radio, lampe eller nettbrett? Ta den med på Fiksefest og bli med på
reparasjonsmagien!

Myntgata 2-kvartalet

09/28/2019
09/28/2019

RELOVE: Syverksted for barnefamilier

09/28/2019

Høstmarked i Ormsundveien økogrend

09/29/2019

Redesign ditt eget bærenett

09/29/2019

Beverdag

09/29/2019

Høsttakkefest på Dyrkebakken

09/30/2019

Eplemostworkshop på Grønland

RELOVE inviterer barnefamilier til å sy vimpler, party-hatter og masker av gjenbruksmaterialer.
Deichman Stovner
Økogrenda åpner portene og inviterer til blant annet salg av økologisk mat, kurs i fermentering av grønnsaker og mye
mer.
Bekkelagstunet
Nasjonalmuseet Delta på kreativ workshop som er en del av Oslo Arkitekturtriennale.
Arkitektur
Besøkssenter Våtmark
Kom på Bakkehavn Gård og bli kjent med med skogens ingeniør! Foredrag og beveraktiviteter for hele familien.
Oslo
Bli med på høsttakkefest på Dyrkebakken der vi lager en stor grønnsakssuppe med egendyrkede urter og
grønnsaker. Kom og hils på Oslos miljømaskot; Miljøhelten Tigra!
Dyrkebakken
Nabolagshager drar fram eplepressa og inviterer byens innbyggere til å være med på å lage hjemmelaget eplemost
av nedfallsepler.
Greenhouse Oslo

09/30/2019

Eco Kayak Tours i Oslofjorden

Bli med å utforsk våre vakre øyer i Oslofjorden, i kajakk. Ingen forkunnskaper kreves.

09/30/2019

Gå Oslo: Gå FuTURe

09/30/2019

Barnas Bylab

09/30/2019

The Bicycle Architecture

09/30/2019

Park(ing) day 2019

Bli med på avduking av vindusutstilling og vernissage som skal inspirere deg til å oppleve Oslo med nye, gående øyne. Dyrvik Arkitekter AS
La barna teste et interaktiv spill som lærer dem om urbanisme, mobilitet og bærekraftig byutvikling på en morsom
og engasjerende måte!
Sted kommer senere
Hvordan vil det se ut når bygningene i byen tilpasses et liv på sykkel? Denne utstillingen gir deg et innblikk i hvordan
fremtidens sykkelby kan se ut.
Rådhusplassen
Park(ing) day er en årlig internasjonal begivenhet der parkeringsplasser omgjøres til parker, for noen timer.
Landskapsarkitekturstudentene ved NMBU tar konseptet til Oslo!
Sted kommer senere

Oslo Havn inviterer til offisiell åpning av Gasten Havnepark
Bli med på en grønn start på dagen med smaksprøver fra takåkeren og aktuelle foredrag rundt det å ha en
bærekraftig livsstil.
Clarion Hotel The Hub
I to hele dager blir Universitetsplassen til et torg av spennende forskningsaktiviteter. Her møter du forskningsmiljøer Universitetsplassen, Karl
som formidler forskning på en lettfattelig og underholdende måte.
Johans gate 47

ØKOUKA feirer norsk økologisk mat, og skal vise deg hva økologisk og biodynamisk matproduksjon og landbruk
innebærer gjennom å spre kunnskap, matkultur og matglede.

09/24/2019
09/25/2019
09/25/2019
09/25/2019
09/26/2019

09/26/2019

Konferanse

Oslo Urban Arena

Faglig, Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Åpen dag

Kulturetaten

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Festival

Slow design studio
Kulturbyrået Mesén, Finsk-norsk
kulturinstitutt, Den Norske Opera & Ballett

Kultur/fritid

Workshop

Faglig, Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Hele byen
Oslo Maraton er et av Norges største gateløp, med rundt 20.000 deltagere. For andre år på rad har maratonet har
en egen ploggedistanse!

Rådhusplassen

Det bugner av grønnsaker og blomster og alt skal høstes. Bli med på marked og innhøsting på Kongsgårdens gartneri.Kongsgårdens gartneri
Grønn lørdag er en minifestival, i og utenfor Vålerenga kirke, hvor en bærekraftig praksis i hverdagen står i fokus med
marked, workshop, musikk og mye mer.
Vålerenga kirke
For femte år på rad inviteres Oslos befolkning til å se byen fra innsiden. Over to dager kan du oppleve cirka hundre
arkitektoniske mesterverk. I år er også Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 representert, hos Bykuben i nyåpnede
Myntgata 2.
Bykuben
Bli med på forskningsdag i Sogn Hagekoloni og Sogn Hagelab, med aktiviteter for hele familien. Lær mer om blågrønne
og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og et godt bymiljø.
Sogn Hagekoloni

Konsert
Festival

Losæterforeningen
Voksenenga Nærmiljøhage, Kreativt verksted
på Røa

Åpen dag

Avantor, Bydel Nordre Aker, BI

Åpen dag

Bydel St. Hanshaugen

Åpen dag

Bymuseet

Tur

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Dugnad

Hold Norge rent

Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Faglig

Seminar

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Omvisning

NIVA, Bymiljøetaten, Avantor AS, Oslo
Elveforum
Norges ingeniør og teknologorganisasjon
(NITO) Oslo og Akershus
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Middag

Losæterforeningen

Debatt

CIENS, Oslo kommune

Faglig, Kultur/fritid

Utstilling

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse
Åpen dag

Norske landskapsarkitekters forening
Entra, Knowit, IBM, Skanska, Mattilsynet,
Compass Group

Faglig

Åpen dag

Schneider Electric

Seremoni

Oslo Havn

Seminar

Ved prlogsgasten, ved
Kultur/fritid,
siden av Oslo Havns lokaler Barnevennlig

09/19/2019

09/19/2019

Faglig

Omvisning

Faglig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Kultur/fritid,
Barnevennlig

Besøkssenter våtmark Oslo

Festival

Clarion Hotel The Hub
Universitetet i Oslo, OsloMet, Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)
Økologisk Norge, Geitmyra matkultursenter,
Bygdø Kongsgård, ØQ, Food Studio, Spire,
Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender,
Bondens Marked, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Biologisk-dynamisk Forening,
Norges Bondelag

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

SportsKlubben Vidar

Marked

Bygdø Kongsgård

Festival

Vålerenga kirke

Omvisning
Åpen dag

Bykuben, Oslo europeisk miljøhovedstad
2019
NIVA, Sogn Hagekoloni, Oslo kommune, Vann
og avløpsetaten

Tur

Besøkssenter våtmark Oslo

Åpen dag
Marked

Losæterforeningen
Norges jeger- og fiskerforbund, Oslo og
omland sopp- og nyttevekstforening, Vippa

Konferanse

Econa, Tekna, Samfunnsviterne, Naturviterne

Festival
Debatt

Oslo Business Region
Studentparlamentet ved UiO, UiO:Energi,
UiO:Norden, UiO:Livsvitenskap

Festival

Líf laga

Dugnad

Vålerenga bydelshus

Bli med på sopptur og lær hvilke sopper som kan spises av en ekte soppkontrollør!
Bakehuset holder åpent med varme ovner. Bli med å bake ulike typer brød med urkorn som spelt, emmer og
svedjerug.

Enebakkveien 278

Denne dagen lages maten på Vippa av ville Oslo-ingredienser! Du kan både spise og bli med på ulike aktiviteter.
Velkommen til stormøte om bærekraft. Sentrale næringslivsledere og andre ressurspersoner innen bærekraft
utfordrer til dialog om hvordan vi kan skape et klimavennlig og bærekraftig samfunn.
Oslo Innovation Week er en årlig konferanse om bærekraftige forretningsløsninger. Innovative løsninger for å nå et
eller flere av FNs bærekraftsmål er i fokus.
Studentparlamentet ved UiO og UiOs tre store tverrfaglige satsinger UiO:Energi, UiO:Norden og UiO:Livsvitenskap
inviterer til debatt på Kulturhuset.
Denne dagen er det Norges offisielle epledag og dette skal feires med en hel dag med kuturfestival på Nedre Fossum
Gård i Stovner bydel.

Vippa
Storsalen kurs og
konferanse

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Hele byen

Faglig

Kulturhuset

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Middag

Losæterforeningen

Faglig

Seminar

Norges Geotekniske Institutt

Losæter

Faglig

Kurs

DebioInfo, Matvalget

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Oslo arkitekturtriennale, ROM

Workshop

Oslo arkitekturtriennale

Faglig, Kultur/fritid

Foredrag

UiO

Faglig, Kultur/fritid

Omvisning

Renovasjonsetaten, Losæter

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Tur

Østmarkas Venner

Seminar

Økologisk Norge
Oslo kommune ved bydelene Nordre Aker,
Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo

Norge er en stor produsent av elektronisk avfall. Hvilke konsekvenser har dette for mottakere i Afrika?
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.

Litteraturhuset
Bussholdeplassen i Fred
Olsens gate

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Sarabråten
Barnevennlig

Bli med på en annerledes skogstur og gå i fakkelskinn fra Ulsrudvann inn til Sarabråten.

Tveita Senter

Bygdøynesveien 14

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur
Workshop

Oslo arkitekturtriennale

Marked

Bondens marked

Festival

Oslo Kommune

Workshop

Restarters Oslo, OBOS

Workshop

RELOVE

Marked

Ormsundveien økogrend

Workshop

Oslo arkitekturtriennale

Omvisning

Besøkssenter Våtmark Oslo

Middag

Bydel St. Hanshaugen

Kultur/fritid

Workshop

Nabolagshager

Kultur/fritid

Tur

Oslo By Kayak

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

Dyrvik Arkitekter AS

Workshop

Hoi! Oslo & Hoi! Arkitektur

Utstilling

Hoi! Oslo & Hoi! Arkitektur
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Festival

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 8

09/30/2019

Mur gjennom Oslos historie
Frokostseminar: Fremtidens mobilitet –
hvordan ser den ut?

09/30/2019

Omlek i byen

09/30/2019

Barnas myrdag på Fornebu

09/30/2019
09/30/2019

Familiedag på Hovedøya
Handlingsprogram for økt byliv: Hva har vi
lært?

09/30/2019

Åpent bakehus på Losæter

09/30/2019

09/30/2019

En samlet murbransje tar deg med på tur gjennom murbyen Oslo gjennom 200 år. Fra den gamle kvadraturen, til den
nyeste bydelen Sørenga.
Sted kommer senere
Seminaret gir deg innblikk i WSP sine banebrytende globale studier om mobilitet.

WSP Norge, Sentrum

Hver måned i sommerhalvåret kan barn og voksne leke med uteleker, være med på verksteder og lekeinstallasjoner. Sted kommer senere
Visste du at myra er hjemmet til kjøttetende blomster? Ta med familien og lær mer om myras hemmligheter, det er Besøkssenter våtmark
nemlig langt mer enn gyldne multer som vokser der.
Oslo, Lilløyplassen

Faglig

Omvisning

Norsk murforum

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

WSP Norge AS

Festival

Growlab Oslo

Tur

Sabima, Besøkssenter Våtmark Oslo

Omvisning

Oslofjordens friluftsråd

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Debatt

Rodeo arkitekter

Åpen dag
Tur

Losæterforeningen
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo
kommune, Bymiljøetaten

Hovedøya

Åpning av Markaporten

Oslofjordens friluftsråd inviterer til guidet tur og øyaktiviteter, under ti minutter fra Aker brygge.
Rodeo arkitekter og Lala Tøyen inviterer til presentasjoner og evalueringsdebatt m.m. av Handlingsprogram for økt
byliv.
Bakehuset holder åpent med varme ovner. Bli med å bake ulike typer brød med urkorn som spelt, emmer og
svedjerug.
Bli med på åpningen av markastua Søndre Sandås og Markaporten på Sognsvann. Sammen skal markastua og porten gi turgåere hjelp og inspirasjon til store naturopplevelser og det enkle friluftslivets gleder.

10/01/2019

Villblomstvandring

Hver første tirsdag i måneden inviterer Norsk botanisk forening til vandring i den urbane naturen.

Vika

Omvisning

Norsk botanisk forening

10/01/2019

Bli med på en oppdagelsesreise i honningens kulinariske kvaliteter
Kongsgården gartneri
Hvordan kan skolen bli en viktig aktør i å møte klima- og miljøkrisen? Hva slags naturfaglig og tverrfaglig kompetanse
trenger elever for å bruke kunnskap aktivt til å skape endring?
Litteraturhuset

Faglig, Kultur/fritid

Foredrag

ByBi

10/03/2019

Kulinarisk aften i honningens navn
Skole i verden og bærekraft: Nye muligheter
for skolen (EN)

Faglig

Seminar

Universitetet i Oslo

10/04/2019

Eco Kayak Tours i Oslofjorden

Bli med å utforsk våre vakre øyer i Oslofjorden, i kajakk. Ingen forkunnskaper kreves.

Bygdøynesveien 14

Tur

10/05/2019

Barnas arkitekturdag 2019

En aktivitetsdag i byen for hele familien.

ByKuben

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Oslo By Kayak
Oslo arkitekturtriennale, ByKuben,
Deichman, Nasjonalmuseet, Bilfritt byliv

10/05/2019

Bli med å utforsk våre vakre øyer i Oslofjorden, i kajakk. Ingen forkunnskaper kreves.

Bygdøynesveien 14

Kultur/fritid

Tur

Oslo By Kayak

Østmarkas venner arrangerer tur for ungdom mellom 13 og 16 år til hjertet av Østmarka.

Østmarka
Norsk Maritimt
Museum/Kon-Tiki Museet

Østmarkas Venner

Åpen dag

Norsk Maritimt Museum, Kon-Tiki museet

10/06/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

10/06/2019

Utekino: "Inventing Tomorrow" (EN)

Velkommen til en dag inspirert av maritim eksperimentell arkeologi!
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus
Se dokumentarfilm om indonesisk ungdom som dedikerer livet til å løse klimautfordringene! Etter filmvisningen kan du
møte en av filmens hovedpersoner og bli med på workshop.
Bykuben

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

10/05/2019

Eco Kayak Tours i Oslofjorden
Oppdagelsesferd for ungdom i Østmarka
naturreservat
I Kon-Tikis kjølvann, fra balsa til båt på
Bygdøynes

10/06/2019

Ruderat-tur i Oslo

Norsk botanisk forening inviterer til en oppdagelsesferd, der du kan bli kjent med Oslos villblomster.

10/06/2019

Fugledag på Østensjøvannet

10/07/2019

Det grønne skiftet på Oslos tak

lær mer om det rike fuglelivet av ornitolog Håkan Billing. Han er en skikkelig fugleekspert!
Norsk institutt for naturforskning, Nabolagshager og Grønn Byggallianse deler konkrete verktøy og kunnskap som
kan bidra til at dette grønne skiftet kommer i gang.

10/10/2019

Lysvandring langs Alna

Det blir det satt ut fakler langs Alna mellom Grorud og Kværner, og du kan gå i fakkellys tvers gjennom byen.

10/10/2019

Lykke og liv i byen -Klimakamp eller trivsel?
Begge deler!

10/10/2019

Slik sorterer byen avfallet (EN)

Hvordan skal vi unngå at klimakutt blir en tvangstrøye som innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Hva slags
Skatten Oslo (dag 1) og
byutvikling kan gi radikale miljøløsninger - men samtidig bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?
Bykuben (dag 2)
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

10/11/2019

Bærekraftsmarsj

For første gang kommer verdens vakreste nattevandring til Ås.

Rådhuset i Ås

10/12/2019

Klesbyttefest

Bytt vekk klær du ikke bruker lenger – og få nye favoritter i retur!

Fossum kirke

10/12/2019

Barnas grønne kunstverksted

Sandakerveien 24 C

Tøyen torg
Trikkeholdeplass Oslo
Hospital

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Interkulturelt museum

Faglig, Kultur/fritid

Seminar

Oslo museum

Kultur/fritid

Workshop

Restarters Oslo, Naturvernforbundet

Faglig

Konferanse

Plan- og bygningsetaten

Faglig, Kultur/fritid

Foredrag

Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Seminar

Utdanningsetaten

Utstilling

Makers' Hub, Spirende Oslo, Bymiljøetaten

Faglig, Kultur/fritid

Omvisning

10/05/2019

Lala Tøyen
Losæter
Søndre Sandås på
Sognsvann

Storo
Fugleskjulet på vestsiden
av Østensjøvannet
Bruket
Alnaelva

10/12/2019

SpeiderhytteTuren 2019

Finn frem dine kreative evner, og møt opp på en dag med spennende aktiviteter.
Andre helg i oktober kan du besøke en eller flere av speiderhyttene i Østmarka. Mange speidergrupper har en egen
hytte i skogen. Denne helgen vil speiderne og Østmarkas Venner gjerne dele turgleden med flest mulig turglade
mennesker.

10/12/2019

Bærekraftig dag på Tøyen torg

Vil du delta i rebusløp, reparere sykkelen, lage nye skatter eller bare drikke kakao?

10/13/2019

Norsk botanisk forening inviterer til en oppdagelsesferd, der du kan bli kjent med Oslos moser under mosenes dag.

10/13/2019

Mosenes dag
Oslohistorieseminaret: Kampen for en ren,
sunn og grønn by

10/14/2019

Fiksekurs: Lær deg å fikse elektronikk!

10/14/2019

Hovinbykonferansen: Hovinbyen in the Making En internasjonal to-dagers konferanse om urban transformasjon.

Bykuben
Tårnet kulturarena (Oxertårnet)

10/16/2019

Hvorfor skal vi ta vare på skogen?

Viste du at Oslos midtpunkt er i skogen?

Bykuben

10/16/2019

Grønne tak på Osloskoler
Stabburet på reise i et spirende og spiselig
Oslo

Vil du lære mer om byutvikling og fremtidens skoleanlegg? Bli med på en spennende dag om grønne tak i Osloskolen. DOGA

10/16/2019
10/16/2019

Avfallssafari

10/16/2019

Grønne midler - en vei til bærekraftig
omstilling?

10/16/2019

Populærvitenskapelig fagseminar for alle som er interessert i oslohistorie.
Fiksing av elektronikk er interessant, gøy, sosialt og miljøvennlig - nå har du sjansen til å lære deg alle triksene og
stolt kunne kalle deg en Fikser!

Østmarka

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Faglig, Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Filmvisning

OsLove filmfestival

Tur

Norsk Botanisk Forening

Tur

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Konferanse

Besøkssenter Våtmark Oslo
Norsk institutt for naturforskning,
Nabolagshager, Grønn Byggallianse

Faglig

Konferanse

Alnaelvas venner
Senter for utvikling og miljø, UiO, Institutt for
Sosiologi og Samfunnsgeografi; UiO, Nordisk
nettverk for voksnes læring, PS Paaby
Prosess: EDU-ACTION

Faglig, Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Tur

Åpen dag

NMBU, Vitenparken, Ås kommune
Den norske kirke v/ Høybråten, Fossum og
Stovner menighet
07 Media, Det Internasjonale
Barnekunstmuseet

Tur

Østmarkas Venner

Festival

Entra AS

Tur

Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen

Tur

Marked

Utforsk det spirende og spiselige Oslo- gjennom historien og fram til i dag!
Lurer du på hva som skjer med avfallet ditt og hvorfor avfall kalles for ressurser? Eller synes du sortering er litt
utfordrende og ikke helt vet hvor du skal gjøre av alt? På avfallssafari vil du få svar på dine spørsmål.

Over hele byen
Bussholdeplassen i Fred
Olsens gate

Sagene samfunnshus
Norges Varemesse,
Lillestrøm

Faglig

Workshop

Det Norske Byggemøtet 2019

Bli med på en workshop hvor dere jobber med fortiden og fremtiden til Grønne midler.
Det Norske Byggemøtet er en møteplass for ledere i byggenæringen. Målet for møtet er å motivere deg som leder i
byggenæringen til å utvikle nye produkter og arbeidsmetoder som bidrar til en mer bærekraftig byggenæring.

Renovasjonsetaten, Losæter
PS Paaby Prosess, EDU-ACTION Wiese
Wettre konsulenttjenester, Bydel Sagene,
Bykuben

Faglig

Konferanse

Bygg Reis Deg AS

10/17/2019

Teknologikonferansen

Hvordan kan du bidra til en mer bærekraftig utvikling av samfunnet?

Faglig

Konferanse

Tekna

10/17/2019

Frokostmøte om forbrukermakt og bærekraft

Tekna
Oslo Handelsstands
Forening

Faglig

Foredrag

Fairtrade Norge, Fairtrade-hovedstaden Oslo

10/17/2019

Arkitektur som varer

Faglig

Seminar

10/17/2019

Fagdag: Smart by og bærekraftig byutvikling

Kan ditt forbruk bidra til en positiv klima- og miljøutvikling?
Asplan Viak inviterer deg til en fagkveld om arkitekturkvalitet og varighet i historiske rammer i en av Oslos eldste
bygninger.
Kongens gate 1
Hvordan kan vi gjøre hverdagen vår smartere og mer klimavennlig ved hjelp av teknologi? Er labdyrket kjøtt fremtiden
og kan Oslo bli mer selvforsynt med mat? Velkommen til fagdag om smarte byer
Vika Atrium

Faglig

Konferanse

10/17/2019

I fakkellys langs Frognerelva

10/18/2019

Nytt kunstverk: et lønnetre i rustning

10/19/2019

Lydvandring fra Operaen til Vulkan

10/19/2019

Lydvandring fra Tøyen til Sørenga

10/19/2019

Lydvandring fra Hasle til Tøyen

Tur

Asplan Viak
Nito Oslo og Akershus (nettverksgruppen
Nito klima og miljø)
Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bydel
Frogner, Bydel Ullern, Frognerbekken
barnehage, Majorstuen skole, Uranienborg
skole, Skøyen skole
Finsk-norsk kulturinstitutt, Kulturbyrået
Mesén
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity
Bymiljøetaten, Oslo kommune, Plan og
bygningsetaten, Trond Maag, Urban Identity

10/20/2019

Ruderat-tur i Oslo

Tur

Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen

10/20/2019

Redesign ditt eget bærenett
Den fargerike høsten og snekring av
insektshotell

10/20/2019

10/20/2019

Barnas Open House
Klærnes hemmelige liv - Vintage på
Folkemuseet

10/23/2019

AkerselvaAkademiet

10/24/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

10/24/2019

Cutting Edge Festival

10/25/2019

WWNA: Sustaining Cities (EN)

10/27/2018

Nattevandring for bærekraftsmålene

10/27/2019

Fiksedag på Kulturhuset

10/27/2019

Spikkedag

10/28/2019

10/20/2019

Vigelandsparken
parkeringsplass ved
Bli med å gå langs Frognerelva i høstmørket.
frognerbadet
Den finske kunstneren Antti Laitinen har kledd et lønnetre i en skreddersydd rustning av rustfritt stål. Velkommen til
åpning!
Sofienbergparken
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Sukkerbiten ved Operaen
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Tøyen torg
Bli med på en lydvandring som ønsker å øke bevisstheten om sammenhengen mellom en klima- og miljøvennlig by og
lydkvalitet.
Hasle T-bane

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid

Tur

Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Norsk botanisk forening inviterer til en oppdagelsesferd, der du kan bli kjent med Oslos villblomster.
Tøyen
Barnevennlig
Nasjonalmuseet Kultur/fritid,
Delta på kreativ workshop som er en del av Oslo Arkitekturtriennale.
Arkitektur
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Oppdag hva som skjer med naturen når høsten kommer og snekre ditt eget insektshotell!
Besøksenter Våtmark Oslo Barnevennlig
Ta med familien på en arkitektur- og designfestival med workshops og aktiviteter for barn og ungdom i alderen 1 til 18
Kultur/fritid,
år hvor de kan oppsøke, oppdage, oppleve og lære om arkitektur og design.
Sentralen
Barnevennlig
Vintage-klær er både attraktivt og bærekraftig, men hva vet du egentlig om historien til de unike klesplaggene du har
på deg? Og hvordan tar du vare på dem?
Norsk Folkemuseum
Kultur/fritid
AkerselvaAkademiet er en populærvitenskapelig forelesningsserie som vil presentere Akerselvas miljøtilstand,
utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er den tredje av fire forelesninger.
Avantor, Nydalen
Faglig

Workshop

Oslo arkitekturtriennale

Tur

Besøksenter Våtmark Oslo

Workshop

Barnas Open House

Festival

Norsk Folkemuseum
Norsk institutt for vannforskning (NIVA),
Bymiljøetaten, Avantor AS, Oslo Elveforum

Foredrag

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Forskningsparken
Youngs, Kulturhuset og
Universitetet i Oslo

Faglig

Festival
Konferanse

Plantebyttemarked på Grønland

Kom til Bakkehavn Gård og lær å spikke av Østensjø Husflidlag.
Enebakkveien
Når Nabolagshager inviterer til plantebyttemarked byttes tusenvis av planter eiere på en kort og heftig time og det
er helt gratis. I oktober er stiklingbyttemarked.
Greenhouse Oslo

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

10/29/2019

Romerikskonferansen

Romerikskonferansen 2019 vil ta opp aktuelle trender i samfunnet – med fokus på grønn fremtid og økt bærekraft

Lørenskog hus

10/29/2019

Bli med på workshop hvor vi lærer å lage nye gjenstander av gamle materialer.
Været blir våtere og villere, og byen blir tettere. Hva betyr det for vannet i byen og for oss? Kan vi akseptere at
kjelleren av og til oversvømmes og det hender at det er badeforbud på Sørenga om sommeren?
Hvordan kan sirkulære teknologiske løsninger forebygge og rydde opp i marin forsøpling? Møtet fokuserer på
utviklingsland og utviklingssamarbeid, men dette er også et høyaktuelt tema for miljøbyen Oslo.

Vålerenga bydelshus

11/01/2019

Grønn nabolagskafé: Loffarsløyd for voksne
Styrtregn i Oslo - hvordan holder vi føttene
tørre?
Kan sirkulær teknologi og økonomi bekjempe
marin forsøpling?

11/01/2019

Fjord Oslo Lysfestival

11/01/2019

Åpningen av Miljøhumaniora!

11/02/2019

Maritim arkeologi på Bygdøynes

Fjord Oslo er en gratis kunstfestival som forvandler Havnepromenaden til en utendørs utstilling av lys.
Kan kunstnere, aktivister og forskere arbeide sammen for å finne kreative løsninger på klima- og miljøutfordringer?
Kan vi sammen forestille oss fremtider som er bærekraftige, men også rettferdige og demokratiske?
SALT
Velkommen til en dag ute på Bygdøynes hvor maritim arkeologi står på agendaen med foredrag og aktiviteter for barn
og voksne.
Norsk Maritimt Museum

10/30/2019

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Bli med på Norges største tverrfaglige vitenskaps- og teknologikonferanse. Konferansen tiltrekker seg over 1500
forskere, teknologer, gründere, investorer, journalister og beslutningstakere.
Det europeiske nettverket Applied Anthropology Network inviterer til sin årlige konferanse som i år arrangeres i
miljøhovedstaden, i samarbeid med Universitetet i Oslo.
Bli med på en magisk tur opp Ekebergåsen. Norad og Oslo kommune inviterer store og små til å vandre sammen for
FNs bærekraftsmål. På toppen blir det gratis utendørskonsert.
Framtiden i Våre Hender inviterer til åpen fiksedag der du kan få klær reparert av skredder, lære enkle
reparasjonsteknikker, og bytte til deg nye klær.

Tur

Tur

Renovasjonsetaten, Oslo kommune
Universitetet i Oslo, Oslotech,
Forskningsparken, Inven2
The Applied Anthropology Network (AAA),
University of Oslo
Oslo kommune, Den Norske Turistforening,
Ekebergparken, Røde Kors

Åpen dag

Fremtiden i våre hender, Repairable

Tur

Besøkssenter Våtmark Oslo

Marked

Nabolagshager

Faglig

Konferanse

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Kultur/fritid

Workshop

Vålerenga bydelshus

Kulturhuset

Faglig, Kultur/fritid

Debatt

Ingeniørenes Hus
Aker Brygge,
Rådhusplassen,
Akershusstranda

Faglig

Seminar

CIENS, Oslo europeisk miljøhovedstad
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid,
Tekna

Ekebergåsen, Oslo
Kulturhuset

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Utstilling

Oslo Lysfestival AS

Seremoni

UiO

Åpen dag

Norsk Maritimt Museum, Kon-Tiki museet

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 9

Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.

Nedre gate 7

Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Ingeniørenes Hus

11/03/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

11/03/2019

Bytt & Syng klesbyttemarked

11/04/2019

Er vannverkene forberedt på kommende
klimaendringer?

11/06/2019

Zerokonferansen 2019 (EN)

11/07/2019

Slik sorterer byen avfallet

11/08/2019

Inspirasjonsforedrag: Endless Winter

11/10/2019

Spor og sportegn

Bli med på Nord-Europas største møteplass for alle som er opptatt av klimaløsninger.
Skur 13
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten
Midt i alle dystre rapporter om verdens tilstand, ønsker POW å inspirere til handling. Sammen med Norrøna inviterer
vi til en kveld med skiglede og klimaengasjement.
Norrøna flagship store
Besøkssenter Våtmark
Kom og vær detektiv, og bli med på leting etter dyrespor og sportegn!
Østensjøvannet

11/11/2019

Møt villaksen på Østensjøvannet

Det er villaksens år! Kom og lær om denne fantastiske fisken.

11/11/2019

Matprisen 2019

11/12/2019

OsloMarka, vår grønne naturskatt

11/13/2019
11/13/2019

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Marked

Framtiden i Våre Hender Oslo

Faglig

Seminar

Tekna, Vannforeningen

Faglig

Konferanse

Miljøstiftelsen ZERO

Faglig, Barnevennlig

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Foredrag

Norrøna, Protect Our Winters Norge

Tur

Besøkssenter Våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark

Faglig, Kultur/fritid
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Tur

Besøkssenter Våtmark Oslo

Matprisen er et årlig arrangement for alle som er opptatt av bærekraftig mat og drikke.

Vippa

Faglig, Kultur/fritid

Prisutdeling

Få en naturopplevelse midt i byen.

Litteraturhuset

Kultur/fritid

Foredrag

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

Bli med på fagseminar som markerer starten på "Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbransje"

Ingeniørenes Hus

Faglig

Seminar

Tekna, Vannforeningen

Næringslivsdagen 2019
Finale - Innovasjonscamp om Bærekraftige
byer og samfunn

Konferanse

Bærums Næringsråd, SmartCity Bærum

Faglig, Barnevennlig

Prisutdeling

Osloregionen, Ungt Entreprenørskap

11/14/2019

Tekna X: Hva er egentlig bærekraftig mat?

Tekna

Snekring av fuglemater

Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Foredrag

11/17/2019

Workshop

11/19/2019

AkerselvaAkademiet

Bærekraftig næringliv - hvordan lykkes sammen? Næringslivsdagen er en viktig møteplass for næringsliv i regionen. Quality Hotel Expo
2000 elever ved 20 videregående skoler i 4 fylker har konkurrert om å komme med beste løsninger for bærekraftig
byer og samfunn. I finalen møtes vinnerlagene og de 3 beste løsningene skal kåres.
Oslo rådhus
Denne kvelden treffer du åtte interessante personer som jobber med bærekraftige og klimavennlige løsninger for
mat! Hvert innlegg varer maks åtte minutter, noe som gir deg mye ny kunnskap på kort tid – også om ting du ikke
visste du lurte på.
Kulturhuset
Besøkssenter Våtmark
Snekre din egen fuglemater og hjelp fuglene i hagen din gjennom vinteren.
Østensjøvannet
AkerselvaAkademiet er en populærvitenskapelig forelesnings- og elvevandringserie som vil presentere Akerselvas
miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er det siste av seks delarrangementer.
Avantor, Nydalen

Faglig

11/14/2019

Faglig

Foredrag

Besøkssenter Våtmark Oslo
Norsk institutt for vannforskning (NIVA),
Bymiljøetaten, Avantor AS, Norsk Elveforum

11/20/2019

Verksted for biomangfold i urbane strøk

Bli med på diskuasjonen om hvordan vi løfter arbeidet for å øke det biologiske mangfoldet i byen!

Ingeniørenes Hus

Faglig

Workshop

Tekna

11/21/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Opplev universitetsparken som du aldri har sett den før. På denne mørke novemberkvelden lyssetter studentene i
landskapsarkitetkur campus, og tar deg med rundt i det som av mange omtales som Norges flotteste
universitetspark.
BUA samarbeider med Oslo kommune for å oppnå mer ombruk av sport- og friluftsutstyr. BUA ønsker å låne ut mer
til flere og tar i mot sport- og friluftsutstyr du ikke trenger selv. Kanskje finner du også noe du vil låne?
Bli med på fotoworkshop og få kunnskap og inspirasjon til å formidle gode historier gjennom fotografi. Få innsikt i
vannets kretsløp i Oslo – hvordan kan vi bruke vann smart – igjen og igjen?
Sirkulær ressursbruk, hva betyr det for oss i praksis? Hvordan kan vi holde ressurser i et kretsløp, og bruke dem
igjen og igjen? ByKuben har utfordret byens innbyggere til å fortelle sine historier om dette gjennom fotografier.

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Tur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU)

Dugnad

BUA

Workshop

Bykuben - Oslos senter for byøkologi

Fotoutstilling

Bykuben

11/21/2019

Lysvandring i novembermørket

La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.
Klimaendringene vil gi kraftigere og hyppigere nedbørsepisoder, lengre tørkeperioder, større fordamping fra
råvannskildene våre og vannkvaliteten inn til vannverkene vil endre seg. Er vannverkene forberedt på å takle disse
utfordringene?

Lilløyplassen Naturhus

Kultur/fritid,
Barnevennlig

11/26/2019

Universitetsparken på Ås
Idrettsklubben Njård og
Innsamling av sport- og friluftsutstyr
BUA-lokaler i Oslo
Kultur/fritid
Bykuben - Oslos senter for
Fotoworkshop: gjenbruk av vann
byøkologi
Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Fotoutstilling: Sirkulære Oslo
Bykuben
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Ombruksuka 2019
En hel uke dedikert til bærekraftig forbruk og økt ombruk.
Hele byen
Barnevennlig
Har du fine leker hjemme som du har vokst fra? Ta dem med til biblioteket på byttedagen og finn spennende leker som
Kultur/fritid,
Barnas lørdag: Byttedag for leker
andre barn har gitt fra seg.
Deichman Hovedbiblioteket Barnevennlig
Green Weekend på Haraldrud
Kultur/fritid,
Gjenbruksstasjon
«Shopping» helt uten bismak
Haraldrud Gjenbrukstasjon Barnevennlig
Oslo Brukthandelforening inviterer til sitt tradisjonelle julemarked med salg av vintage, retro og antikk julepynt,
Kultur/fritid,
Retro - Vintage - Antikk julemarked
møbler, lamper, keramikk, porselen, klær og mye, mye mer.
Bruket
Barnevennlig
Velkommen til Oslos første byttebutikk for kvalitetsklær på The Thief! Trade Shop er stedet hvor high fashion møter
Åpning av Trade Shop
god, gammeldags bytting.
The Thief
Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Fiksekveld for klær
Har du et klesplagg som trenger førstehjelp?
Linderberglokalet
Barnevennlig
Nasjonalmuseet Kultur/fritid,
Redesign ditt eget bærenett
Delta på kreativ workshop som er en del av Oslo Arkitekturtriennale.
Arkitektur
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Ulven i Østmarka
Spennende foredrag med unike bilder og videoer av ulvene i Østmarka!
Besøksenter Våtmark Oslo Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Oslo arkitekturtriennale 2019
Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon om arkitektur og byutvikling. Hele byen
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Kurs i omsøm med Amalie Driveklepp
Mandag i ombruksuka holder vi kurs på Slurpen for jenter og gutter 14+ i omsøm.
Slurpen nærmiljøhus
Barnevennlig
Røde Kors'
Frokostseminar: Ombruk til beste for miljø og Klimarelaterte utfordringer krever nye løsninger og verdiskapende samarbeid på tvers av ulike sektorer. Hvordan kanKonferansesenter,
mennesker
innovative løsninger involvere og engasjere privatpersoner til økt ombruk, til beste for miljø og mennesker?
Hausmanns gate 7
Faglig, Kultur/fritid
Eksklusiv førpremiere for studenter og nyutdannede: Katapult Ocean lanserer runde to av sitt akseleratorprogram
og viser frem de tolv start-upene som de neste tre månedene skal jobbe med å løse bærekraftsutfordringer i havet i
Fremtidens havteknologi
Oslo.
Louise Restaurant & Bar
Faglig
Kultur/fritid,
Byttemarked for vintersportsutstyr
Har vintersportsutstyret blitt for lite?
Jerikoveien 3
Barnevennlig
Samferdselsdepartementet har gitt oppdrag til transportetater om underlag til NTP 2022-2033 som leveres høsten
2019. Konferansen vil gi kunnskap om innhold i utredningene og være en arena for diskusjon om
Næringslivets Hus
NTP-konferanse
hovedproblemstillingene.
Konferansesenter
Faglig
Velkommen til lansering av guiden Miljøvennlige nabolag, som skal inspirere til å iverksette tiltak som både er
Lansering av guiden Miljøvennlige nabolag
grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!
ByKuben, Myntgata 2
Faglig, Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Gi-bort marked for brukt vintersportsutstyr
Velkommen til marked for brukt vintersportsutstyr.
ByKuben
Barnevennlig
Transportøkonomisk institutt inviterer til konferanse om byutvikling og bytransport, for å dele sine siste
ByBy-konferansen
forskningsfunn rundt blant annet målet om nullvekst i biltrafikk i sentrumsområder.
DOGA
Faglig

11/26/2019

Grønn nabolagskafé: Redesign

11/27/2019

Samtaler i saunaen

11/22/2019
11/22/2019
11/22/2019
11/22/2019
11/23/2019
11/23/2019
11/23/2019
11/24/2019
11/24/2019
11/24/2019
11/24/2019
11/24/2019
11/25/2019

11/25/2019

11/25/2019
11/25/2019

11/25/2019
11/26/2019
11/26/2019

DebioInfo

Temauke

Oslo kommune

Marked

Deichman Hovedbiblioteket

Marked

Renovasjonsetaten

Marked

Oslo Brukthandelforening

Marked
Workshop

Trade Shop
Renovasjonsetaten, Simple Repair Corner,
Framtiden i våre hender

Workshop

Oslo arkitekturtriennale

Tur

Besøksenter Våtmark Oslo

Festival

Oslo arkitekturtriennale

Kurs

Slurpen nærmiljøhus

Seminar

Røde Kors Tøy og tekstil

Seminar

Tekna, Katapult Ocean

Marked

Renovasjonsetaten, Furuset Forum

Konferanse

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO,
LO

Lansering
Marked

Naturvernforbundet
Bymiljøetaten, Renovasjonsetaten,
Skiforeningen, ByKuben, BUA

Konferanse

Transportøkonomisk institutt

Vålerenga bydelshus
Sørenga Badstuflåte,
Operastranda

Kultur/fritid

Workshop

Vålerenga bydelshus

Kultur/fritid

Debatt

Sørenga Badstuflåte

11/27/2019

Påfyll: Vedlikehold av leiligheter i historiske
murgårder

Lær å sy din egen julekjole, juleskjorte eller noe helt annet av gammelt stoff.
Bruk lunsjtiden din på noe fornuftig denne onsdagen! Bli med på 90-graders samtale om ombruk og hvordan leve
bærekraftig i hverdagen.
Bor du i en av Oslos historiske murgårder? Dette må du vite! Påfyll er Murbyen Oslos foredragsrekke om oppussing
og vedlikehold av leiligheter i historiske murgårder. Vi forteller deg hva du må vite, hva du kan gjøre selv og hvordan
det bør gjøres.

Rådhusgata 7

Murbyen Oslo

«Redesign» i Bydel Ullern

Har du lyst til å lære å sy? Få inspirasjon til å «redesigne» gamle klær?

Stoppestedet på Lilleaker

Workshop

Bydel Ullern

11/28/2019

Byttemarked for vinterutstyr

Har du ting i bod eller kott som du ikke lenger trenger? Kanskje noen andre gjør...

Slurpen nærmiljøhus

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Foredrag

11/27/2019

Marked

Slurpen nærmiljøhus, bydel Grünerløkka

11/28/2019

Nye inkluderende sirkulære jobber

Hva blir de nye inkluderende sirkulære jobbene og hva skal til for å få dette til sammen ?

Vollebekk Fabrikker

Seminar

Circular Ways

11/28/2019

Ombrukskveld

Sagene samfunnshus

Marked

Bydel Sagene

11/28/2019

Ombrukstelt på Grønmo

Velkommen til ombrukskveld! Det blir klesbyttemarked, miniworkshops og gratis, vegetarisk middag.
Trenger du nye møbler, nye leker til barna, sportsutstyr, litteratur eller bare noen pyntegjenstander?
Renovasjonsetaten inviterer til åpent ombrukstelt på Grønmo.

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Grønmo gjenbruksstasjon

Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

11/28/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

Faglig

Foredrag

Murbyen Oslo

Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten

11/28/2019

Påfyll: Vedlikehold av leiligheter i historiske
murgårder
Åpent ombrukstelt ved Haraldrud
Gjenbruksstasjon

11/28/2019

Restsåpe bonanza

11/29/2019

Byttedag på OsloMet

11/29/2019

Restematkurs

11/29/2019

Green Friday på Colosseum

På Smestad gjenbruksstasjon åpner vi dørene for uttak av flotte ombruksvarer hver torsdag.
Smestad gjenbruksstasjon
Bor du i en av Oslos historiske murgårder? Dette må du vite! Påfyll er Murbyen Oslos foredragsrekke om oppussing
og vedlikehold av leiligheter i historiske murgårder. Vi forteller deg hva du må vite, hva du kan gjøre selv og hvordan
det bør gjøres.
Rådhusgata 7
Haraldrud
På Haraldrud gjenbruksstasjon åpnes dørene til ombruksteltet for uttak av flotte ombruksvarer.
Gjenbruksstasjon
Gruten inviterer til såpe bonanza. Skaff deg et stykke eller ti med restsåpe fra produksjonen vår. Helt gratis.
Såpestykket er tynt, litt ujevnt og har kanskje mistet litt duft siden den ble laget. Ellers er såpa super fin for deg og
huden.
Gruten
OsloMet - P52
Er du i humør for shopping uten å bruke penger eller belaste miljøet? Da burde du bli med på byttemarked!
Studenthuset
Geitmyra matkultursenter
Spis resten! - Et familiekurs under Ombruksuka for 8-12 åringer med en voksen
for barn
Colosseum
Hvorfor kjøpe nytt når man kan få brukt med god samvittighet?
minigjenbruksstasjon

11/29/2019
11/29/2019

Grønn fredag på Trikkehallen
Fremtidens utslippsfrie byggeplass – hva skal
til og når?

Som en del av Ombruksuka 2019 og en motvekt til Black Friday inviterer vi til Grønn Fredag for ungdom!
Trikkehallen på Kjelsås
Frokostseminar om Norges første utslippsfrie byggeplass. Veidekke deler sine erfaringer så langt og spør: Hva skal Ruseløkka skole,
til for å få til fremtidens utslippsfrie byggeplasser?
Veidekkes brakkerigg

11/29/2019

Grønn Fredag x Tøyen Startup Village

Vi er opptatt av en bærekraftig turgarderobe, er du? Kom på Grønn Fredag og finn nye brukte turklær og utstyr!

Tøyen Startup Village

11/29/2019

Loppemarked for sykkelklær

11/30/2019

Gjenbruksdag i museet

Gi de brukte sykkelklærne et nytt liv!
Bli med på gjenbruksaktiviteter og hent gratis materialer! I samarbeid med Oslo arkitekturtriennale arrangerer
Nasjonalmuseet en gjenbruksdag for barn og voksne.

Sykkelkafeen Peloton
Nasjonalmuseet Arkitektur

11/30/2019

Tøyensk julebyttemarked

Gi bort noe du ikke trenger lenger, finn en skjult skatt eller sy om noe du har liggende!

11/30/2019

Nabolagsmekk / SykkelSwap

D20 inviterer nabolaget til åpent gjør-det-selv-verksted!

Kolstadgata 1
Dælenenga Sykkelhub,
Dælenenggata 20

11/30/2019

Klesbyttemarked i Rådhushallen

I forbindelse med Ombruksuka 2019 inviterer Oslo kommune til klesbyttemarked i selveste Rådhushallen.

11/30/2019

Green Weekend på Romsåssenteret

Finn fine brukte ting og delta på klesbyttemarked!

11/30/2019

Bergans X Esmod: Redesign Saturday by night Redesign - Repair - Reuse

11/30/2019

Bergans X Esmod: Redesign Saturday by day

11/30/2019

Temakveld: Elbillading for borettslag

12/01/2019

Aktivitetsdag ved sjøkanten

Redesign - Repair - Reuse
Ingensteds
Schneider Electric inviterer alle borettslag som vurderer å anskaffe et ladeanleggen til en ladekveld. Du vil lære om
smart elbillading, og du får faglige råd om hva du bør tenke på før dere anskaffer et ladeanlegg.
Schneider Electric
Lær mer om den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Hele familien
kan delta gjennom aktiviteter hver søndag.
Lilløyplassen Naturhus

12/01/2019

Bytt & Syng klesbyttemarked

La andre få glede av det du ikke bruker lenger. Her kan du bytte klær, synge og kose deg med mat og drikke.

11/28/2019

Rådhuset
Romsås
minigjenbruksstasjon
Ingensteds

Nedre gate 7

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Marked

Gruten

Marked

Naturvernstudentene på OsloMet

Kurs

Geitmyra matkultursenter for barn

Marked

Renovasjonsetaten

Marked

Bydel Nordre Aker

Seminar

Veidekke
DNT Ung Oslo, DNT Oslo og Omegn, Tøyen
Startup Village

Marked
Festival
Workshop

Green Cycling Norway
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design

Marked

Bydel Gamle Oslo, Official Inthemixstyle

Workshop

D20 - Dælenenga sykkelhub

Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig
Faglig, Kultur/fritid,
Barnevennlig

Marked

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Marked

Renovasjonsetaten, Romsås Frivilligsentral

Workshop

Bergans, Esmod

Workshop

Bergans, Esmod

Faglig
Kultur/fritid,
Barnevennlig
Kultur/fritid,
Barnevennlig

Åpen dag

Schneider Electric

Åpen dag

Besøkssenter våtmark Oslo

Marked

Framtiden i Våre Hender Oslo

Arrangementer i det offisielle programmet ▪ 10

12/05/2019
12/05/2019

Miljødebatt: Kan klimautfordringen løses med Hvis Oslos innbyggere endrer til en mer klimavennlig diett, hva vil det bety for byens utslipp? Og hva skal til for å
hva vi spiser?
endre folks matvaner? Velkommen til miljødebatt!
Kulturhuset
Lurer du på hvordan de grønne og blå posene dine blir sortert? Bli med på åpen dag på Oslos kildesorteringsanlegg og
Slik sorterer byen avfallet
lær mer om hvordan byen kvitter seg med avfallet.
Renovasjonsetaten

Faglig

Debatt

CIENS

Åpen dag

Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Marked

Renovasjonsetaten

Marked

Renovasjonsetaten

På Haraldrud gjenbruksstasjon åpnes dørene for uttak av flotte ombruksvarer.

12/12/2019

Ombrukstorsdag på Haraldrud
Byggevarekveld på Haraldrud
Gjenbruksstasjon

Velkommen til uttak av ombruksbyggevarer.

Faglig, Barnevennlig
Kultur/fritid,
Haraldrud gjenbruksstasjon Barnevennlig
Kultur/fritid,
Haraldrud gjenbruksstasjon Barnevennlig

12/12/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

OsloByliv på Grønland

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid
Kultur/fritid,
Olafiagangen
Barnevennlig

Åpen dag

12/14/2019

Flotte ombruksgjenstander på jakt etter en ny eier.
Store og små inviteres til en dag fylt med yrende byliv og varierte aktiviteter på Grønland, i Olafiagangen under
Nylandsbrua.

Åpen dag

Bilfritt Byliv Oslo Kommune

12/17/2019

Velkommen til Grønt nettverk

Bydel Gamle Oslo inviterer til møte om et nytt nettverk i bydelen.

Kolstadgata 1

Workshop

Bydel Gamle Oslo

12/19/2019

Ombrukstorsdag på Smestad

Smestad gjenbruksstasjon Kultur/fritid

Åpen dag

Renovasjonsetaten, Oslo kommune

12/19/2019

GROW: Morgentreff om bærekraft

Flotte ombruksgjenstander på jakt etter en ny eier.
Bli med på en grønn start på dagen med smaksprøver fra takåkeren og aktuelle foredrag rundt det å ha en
bærekraftig livsstil.

Clarion Hotel The Hub

Faglig

Seminar

Clarion Hotel The Hub

Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo

Oslos miljøhovedstadsår går mot slutten. Vi møtes for å oppsummere Teknas engasjement og miljøhovedstadsårets
som sådan. Hvordan kan vi benytte miljøhovedstadsåret til et varig løft for klima, miljø og bærekraft?
Ingeniørenes Hus

Faglig

Seminar

Tekna

12/12/2019

12/31/2019

Faglig
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