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Nordiska konferensen om hållbarhet 
Hållbarhet i praktiken, om möjligheter i utemiljöbranschen  
Onsdag 9 okt. 2019 18.00 – 19.30 
Promenad till intressanta projekt i miljöhuvudstaden. Avslutas med gemensam 
middag för de som så önskar. Vandringen är kostnadsfri, middagen betalas av var och 
en. Anmälan till middagen för att kunna boka bord. Samling i receptionen kl. 18.00 

 

Torsdag 10. oktober.  
Visioner, nya krav på hållbarhet och seriositet. 

 08.30-09.00 Registrering  

 09.00-09.10 Välkommen till Oslo miljöhuvudstaden 2019 

 09.10-09.20 Välkommen till den nordiska konferensen om hållbarhet i  

Utemiljöbranschen. Ordförande i nordiska presidiet 

 09.20-09.40 Oslo kommuns krav på hållbarhet och seriositet.  

 09.40-10.00 Hur kom världens första utsläppsfria byggarbetsplats till?  

Om projektet Haakon VIIs gate / Olav Vs  gate  

 10.00-10.30 Paus  

 10.30-11.10 Från pilotprojekt till färdig projekt, - byggherre, ansvarig  

projektledare och entreprenör berättar om sina erfarenheter. 

 11:10-11:30 Nya begrepp med krav på utsläppsfritt, fossilfritt och naturbaserat 

genomförande i framtida kontrakt.  

 11.30 -12.15 Lunch  

 12,15-13,00 Återbruksarkitektur. Projektpresentation ABN AMRO Amsterdam.  

 13.00-13.20 Naturbaserade lösningar i miljöhuvudstaden  

 13.20-14.00 Utemiljö och natur som hälsofrämjande resurs (USA)  

 14.00-14.30 Erfarenhet av nordiska krav på hållbarhet, status och framtidsutsikter.  

Panel, Norden  

 14.30-15.00 Paus  

 15,00-15,30 Vart är vi på väg? Om trender och utveckling inom utemiljöbranschen.  

 17.30  Båttur och gemensam middag på Ingierstrand Bad Restaurant 

   Avresa från kajen Hamnlager  

           

 



Nordiska konferensen om hållbarhet 
Fredag 11. oktober.  

Hållbarhet i praktiken, om möjligheterna i utemiljöbranschen 

 08.30- 09.00 Registrering  

 09.00- 09.15 Välkommen till hållbarhet i praktiken.  

 9:15-10:15 Hur planeras och byggs framtidens utemiljöer ur ett  

hållbarhetsperspektiv?  

 10.15-10.45 Paus  

 10:45-11:15 Återanvända material i utemiljön, om kvalitetskrav och dokumentation.  

Vad är tillräckligt bra?  

 11.15-11.30 Nya standarder för blågröna arbeten  

 11.30-12.15 Lunch  

 12.15-13.15 Framtiden är elektrisk, om möjligheter idag och imorgon  

 13.15-13.30 Hållbarhet i utbildningen, - om nya ämnen i utbildningen för 

branschen. 

 13,30-14,00 Presentation av undersökning av metoder för ogräsbekämpning.  

 14.00-14.15 Paus  

 1430-1500 Invasiva arter i växande jord, - kontrollmetoder i Norden.  

 1500-1515 Vad gör vi nu? om möjligheterna för vår bransch, sammanfattning och  

slutsats.  

 

Registrering och anmälan  

 

 

https://events.provisoevent.no/nho/events/nordisk-konferanse-oslo--2019/register

