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Välkommen till den nordiska 
konferensen om hållbarhet 

10 -11 oktober 2019. 
 

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

 

Från vision till verklighet 
 

Hur tolkar / definierar utemiljösektorn FN: s hållbarhetsmål? 
 

 
 

Arrangör: Nordiskt presidium för trädgårdsanläggare 
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Välkommen till den nordiska konferensen om hållbarhet inom 
den gröna anläggningssektorn. 
Här kan du höra mer om världens första fossilfria 
byggarbetsplats (trädgårdsanläggningsarbeten), fossilfri drift 
och underhåll, hållbarhetsinitiativ hos nordiska 
trädgårdsanläggare, tidsplanens hållbarhet, återanvändning och 
hållbara innovationer. Utvecklingen sker snabbt, ta chansen till 
en uppdatering av framtidens viktigaste krav för 
trädgårdsanläggningsbranschen, anmäl dig idag! 
 

 
 
Onsdag 9 oktober Stadsutveckling i Bjökvika 
Besök på intressanta projekt i Bjørvika. Tid kl. 18.00-19.30 med 
gemensam middag för de som vill ha det. Registreringen är gratis men 
reserverad för konferensdeltagare. 
Middag betalas av individen. Registrering krävs för 
bordbokningar.Samling i receptionen på konferenshotellet. Clarion Hotel 
Oslo, Queen Eufemias gata 15, 0191 Oslo 
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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. Oslomodellen 
 09.40-10.00 Hur kom världens första fossilfria byggarbetsplats till? Om projektet     

                          Olav Vs gate med Leif Jørgen Bjerck avdelningschef för Stadsmiljöverket 
 10.00-10.30 Paus  
 10.30-11.10 Från pilotprojekt till färdig projekt, - byggherre, ansvarig  

projektledare Karin Dalberg från BYM, projektledare Fridtjof Myhrene 
från ansvarig entreprenör Steen och Lund.11:10-11:30  

 11.10-11.30 Vad är utsläppsfri, fossilfri, naturbaserad, nya koncept, nya krav för    
                          planering och genomförande i framtida kontrakt. 
                          De nordiska ledarna i samtal med ordförande Bengt Persson SLU  

 11.30-12.15 Lunch  
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 12.15-13.00 Återbruksarkitektur. Projektpresentation ABN AMRO Amsterdam.  
 13.00-13.20 Naturbaserade lösningar i miljöhuvudstaden Janicke Ramfjord Egeberg    
                                   Lark. Asplan Viak  

 13.20-13.40 Utemiljö och natur som hälsofrämjande resurs, presentation av  
                          nominerade projekt för ELCA Trend Award 2019 

 13.40- 14.00   Årets Gröna Park 2019, - prisutdelning. 
 14.00-14.30 Krav på hållbarhet i Norden, status och framtidsutsikter och eventuellt  

                          samarbete. Panel med representanter från de nordiska länderna  
 14.30-15.00 Paus  
 15.00-15.15 Vart är vi på väg? Om trender och utveckling inom utemiljöbranschen.  

                          Rainer Stange 
 15.45-17.30    Besök på projektet: Olav Vs gate, världens första fossilfria projekt,   

                         guidad tur till projektledaren för de som önskar. 
 18.00-19.30 Båttur längs Oslos stränder. 
 20.00  Middag på hotellet  

 

 

          

 

Fredag 11. oktober.  

Hållbarhet i praktiken, om möjligheterna i utemiljöbranschen 

 08.30-09.00 Registrering  
 09.00-09.15 Välkommen till hållbarhet i praktiken. Marie Mertens Elca     
 09.15-10.15 Hur planeras och byggs framtidens utemiljöer ur ett  

hållbarhetsperspektiv?  
Byggbranschen Jon Sandnes VD BNL. 
Trädgårdsanläggningsbranschen av Stein Wikholm och 
Bente Mortensen Hortonom, MEM GreenProject 

 10.15-10.45 Paus  
 10.45-11.15 Återanvända material i utemiljön, om kvalitetskrav och dokumentation.  

Vad är tillräckligt bra? Tekniska chefen Trine Dyrstad Pettersen 
 11.15-11.30 Nya standarder för blågröna arbeten. Teknisk sjef Trine Dyrstad   

                          Pettersen 
 11.30-12.15 Lunch  
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 12.15-13.15 Framtiden är elektrisk, om möjligheter idag och imorgon  

Dag Arne Lier om projekt i Oslo kommun. 
 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. 

 Outi Tahvonen Aalto University Helsinki  
 14.00-14.15 Paus  
 14.30-15.00 Invasiva arter i växtjord, -bekämpningsmetoder i Norden.  
 15.00-15.15 Vad gör vi nu? om möjligheterna för vår bransch, sammanfattning och  

slutsats.  
 

Registrering och anmälan  

 

Har du frågor kontakta kansliet på info@tradgardsanlaggarna.se eller 040 75620 
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