
 
 

 
 

Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft 

 

Fra visjon til virkelighet 

 

Hvordan tolker/definerer grøntsektoren FNs bærekrafts mål for vår 
bransje? 

 
 

 
 
 
Arrangør :Nordiska Presidium av anleggsgartnere 
 

  

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


 
Torsdag 10. oktober.  
Visjoner, 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. 09.20 – 09.40 

 Hvordan ble verdens første utslippsfrie byggeplass til? Om prosjektet Haakon VIIs gate /Olav 
Vs gate  09.40- 10.00 

 Pause 10.00-10.30 

 Fra pilotprosjekt til ferdig prosjekt,- innlegg fra  byggherre, ansvarlig  prosjekterende og 
utførende.10.30-11.10 

 Kva er utslippsfritt, fossilfritt, naturbasert, om nye begrep, nye krav til utførelse i fremtidens 
kontrakter. 11.10-11.30 

 

 Lunsj 11.30 -12.15 

 Gjenbruksarkitektur. Prosjekt presentasjon ABN AMRO  Amsterdam. 12.15-13.00 

 

 Naturbaserte løsninger i miljøhovedstaden 13.00-13.20 

 Utemiljø og natur som en helsefremmende ressurs (US) 13.20-14.00 

 Erfaring med krav til bærekraft fra de Nordiske landene, status og fremtidsutsikter. Panel, 
nordiske landene 14.00- 14.30 

 Pause 14.30-15.00 

 Hvor går veien? om trender og utvikling i grøntanleggsektoren. 15.00-15.30 

 

 

 Båttur og felles middag på Ingierstrand Bad Restaurant   
Avreise fra kaia Havnelageret kl.17.30 

 

 

   

 

 

 

 

 

Onsdag 9.oktober. Bærekraft i praksis om mulighetene i 
grøntanleggssektoren 
Onsdag 9.10.2019 

 Befaring til fots av interessante prosjekter i miljøhovedstaden.  
Tid. kl. 18.00 -19.30 med felles middag for de som ønsker dette. Befaringen er 
gratis, middag betales av den enkelte. Påmelding er nødvendig av hensyn til 
bordbestilling. Oppmøte i resepsjonen på konferansehotellet kl. 18.00 

 



Fredag 11. oktober.  

Bærekraft i praksis, om mulighetene i grøntanleggssektoren 

 

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

 Hvordan  planlegges og bygges fremtidens uterom med bærekraft? 09.15-10.15 

 Pause 10.15-10.45 

 Gjenbruk av materialer til uterommet, om kvalitetskrav og dokumentasjon. Hva er godt nok? 
10.45-11.15 

 Nye standarder for blågrønne oppgaver 11.15-11.30 

 Lunsj 11.30 – 12.15 

 Fremtiden er elektrisk, om muligheter i dag og i morgen 12.15-13.15 

 Bærekraft på timeplanen,- om nye tiltak utdanningen for bransjen.13.15-13.30 

 Presentasjon av undersøkelse av metoder for ugraskontroll. 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 vår bransje, oppsummering og avslutning 1500-1515 
 

 

Påmelding og registering 

 

 

 

 

 

 

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

