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Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft i Oslo. 

10 -11. oktober 2019.  

Konferansehotell: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemia's gate 15, 0191 Oslo 

Fra visjon til virkelighet. 

 
Hvordan tolker/definerer grøntsektoren FNs bærekrafts mål for vår 

bransje? 
 
 

 

https://www.vyra.fi/
https://dag.dk/


Nordisk konferanse om bærekraft i Oslo. 10 -11. oktober 2019 

Arrangør: Nordiska Presidium av anleggsgartnere: 

  

 
Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggssektoren.  
Her kan du høre mer om verdens første fossilfrie byggeplass 
(anleggsgartnerarbeider), fossilfri drift og vedlikehold, bærekraftstiltak hos 
nordiske anleggsgartnere, bærekraft på timeplanen, gjenbruk og bærekraftige 
innovasjoner. Utviklingen går raskt, benytt muligheten til en oppdatering på 
fremtidens viktigste krav til grøntanleggsektoren, meld deg på i dag! 
 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

Onsdag 9.oktober. Byutvikling i Bjørvika. 
Befaring av interessante prosjekter i Bjørvika. Tid. kl. 18.00 -19.30 med felles middag for 
de som ønsker det. Befaringen er gratis men forbeholdes konferansedeltakere.  
Middag betales av den enkelte. Påmelding er nødvendig av hensyn til bordbestilling. 
Oppmøte i resepsjonen på konferansehotellet. Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias 
gate 15, 0191 Oslo  
map 

 

https://www.vyra.fi/
https://dag.dk/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2FClarion%2BHotel%2BOslo%2C%2BDronning%2BEufemias%2Bgate%2B15%2C%2B0191%2BOslo%2C%2BNorway%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7Ctja%40naml.bnl.no%7Ce6c00b0be893476f11c808d71a49e5a4%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637006777000382894&sdata=U1R01uBjLgz8a9L%2B535ihTlWOv8TtvFYnqnLhkDTr%2BQ%3D&reserved=0
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Torsdag 10. oktober før lunsj Nye krav til bærekraft og seriøsitet. 
 

 Registrering (0830- 0900) 

 Velkommen til miljøhovedstaden.  (start kl. 09.00-09.10) 

 Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggssektoren v/ President i 
Nordisk Presidium 

 Oslo kommunes krav til bærekraft og seriøsitet. Oslomodellen 09.20 – 09.40 

 Hvordan ble verdens første utslippsfrie byggeplass til? Om prosjektet Olav Vs gate ved 
Leif Jørgen Bjerck avdelings leder Bymiljøetaten 09.40 - 10.00 

 Pause 10.00-10.30 

 Fra pilotprosjekt til ferdig prosjekt, - innlegg fra  byggherre, ansvarlig  prosjekterende 
og utførende. Karin Dalberg Prosjektleder BYM, Prosjektsjef Fridtjof Myhrene fra 
ansvarlig utførende Steen og Lund. 10.30-11.10   

 Kva er utslippsfritt, fossilfritt, naturbasert, om nye begrep, nye krav til planlegging og 
utførelse i fremtidens kontrakter.   
Nordiske lederne i samtale med ordstyrer Bengt Persson SLU 11.10-11.30 

 Lunsj 11.30 -12.15 

 

  

https://www.vyra.fi/
https://dag.dk/
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Torsdag 10. oktober etter lunsj. Nye krav til bærekraft og 

seriøsitet. 

 Gjenbruksarkitektur. Prosjekt presentasjon ABN AMRO Amsterdam. 12.15-13.00 

 Naturbaserte løsninger i miljøhovedstaden Janicke Ramfjord Egeberg Lark. Asplan Viak 
13.00-13.20 

 Utemiljø og natur som en helsefremmende ressurs, presentasjon av nominerte 
prosjekter til ELCA Trend Award 2019. 13.20-13 40 

 Årets grønne park 2019,- tildeling av pris.13.40 – 14.00 

 Krav til bærekraft i de Nordiske landene, status og fremtidsutsikter og mulig 
samarbeid. Panel av representanter fra nordiske landene 14.00- 14.30 

 Pause 14.30-15.00 

 Hvor går veien? om trender og utvikling i grøntanleggsektoren. Rainer Stange 15.00-
15.15 

 Befaring for de som ønsker det av prosjektet: Olav Vs gate, verdens første fossilfrie 
prosjekt, omvisning ved prosjektleder 15.45 -17.30 

 Båttur Oslo langs Oslos sjøfront.18.00 -1930 

 Middag på konferansehotellet start kl.20.00.. 
 

https://www.vyra.fi/
https://dag.dk/
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Påmelding og registering 

Har du spørsmål ta kontakt med: Tor Jørgen Askim +4794861106. epost tja@naml.bnl.no   eller 

Merete Bellingmo +47934 40 970 epost m.bellingmo@naml.bnl.no  

 

Fredag 11. oktober før lunsj. Bærekraft i praksis, om mulighetene 

i grøntanleggssektoren. 

 Registrering (0830- 0900) 
 Velkommen til bærekraft i praksis. Marie Mertens Elca    09.00-09.15 

 Hvordan planlegges og bygges fremtidens uterom med bærekraft?  
Byggenæringen generelt ved adm. direktør i BNL Jon Sandnes.  
Grøntsektoren ved Stein Wikholm og  
Bente Mortensen Hortonom, MEM GreenProject 09.15-10.15 

 Pause 10.15-10.45 

 Gjenbruk av materialer til uterommet, om kvalitetskrav og dokumentasjon. Hva er 
godt nok?  Teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen 10.45-11.15 

 Ny Norsk standard for blågrønne faktor. Hanne Gjesteland Wells   Prosjektleder 
Standard Norge. 11.15-11.30  

 Lunsj 11.30 – 12.15 

 

Fredag 11. oktober etter lunsj. Bærekraft i praksis, om 

mulighetene i grøntanleggssektoren 

 Fremtiden er elektrisk, om muligheter i dag og i morgen 12.15-13.15 Dag Arne 
Lier om prosjekt i Oslo kommune. 

 Bærekraft på timeplanen, - om nye tiltak i utdanningen. 13.15-13.30  
 Presentasjon av finsk undersøkelse av metoder for dekking. Outi Tahvonen 

Aalto University Helsinki. 13.30-14.00 

 Pause 14.00-14.15 

 Invasive arter i vekstjord, - metoder for bekjempelse i de Nordiske landene. 
1430-1500 

 Hva gjør vi nå? Om mulighetene for grøntanleggssektoren, oppsummering og 
avslutning av nordisk konferanse 2019 1500-1515 

 

https://www.vyra.fi/
https://dag.dk/
https://events.provisoevent.no/nho/events/nordisk-konferanse-oslo--2019/register
mailto:tja@naml.bnl.no
mailto:m.bellingmo@naml.bnl.no

