for en bedre helse

Seminaret Grønne muligheter, Steg 2 fortsetter
med fokus på klimatiltak og helse, men nå med
konkrete tiltak og et større innblikk i hva som
faktisk kan gjøres. Gjennom detaljerte og lengre
innlegg vil du som deltager få inspirasjon og kunn
skap rundt det å planlegge, bygge, drifte og vedlike
holde grønne tiltak på flere nivåer og på ulike steder.
Grønne Muligheter er en rekke seminarer, hvor Naml
inviterer til innblikk i, og kunnskap omkring klimatiltak.
Det er naturlig at grønn sektor jobber med grønne tiltak
og at de fremmer helse, miljø og estetikk — men hvordan
gjør vi det? Velkommen til Steg 2 den 15. februar!

Steg 2
15. februar 2011
PROGRAM GRØNNE MULIGHETER, STEG 2 INGENIØRENES HUS. 15. FEBRUAR 2011
TID

INNLEGG

NAVN

0830-0900

Registrering

naml

0900

Åpning

naml

FOR DE SOM STYRER LANDET
0905-0950

Bærekraftig landskapsplanlegging og løsninger, del 1

Nico Wissing

0950-1030

Bærekraftig landskapsplanlegging og løsninger, del 2

Nico Wissing

1030-1045

Kaffepause

FOR BYGGENÆRINGEN
1045-1130

Håndtering av overvann, presentasjon av
løsninger og erfaringer fra Augustenborg i
Malmö.

1130-1215

Lunch

Tomas Leidstedt

FOR BYGGENÆRINGEN
1215-1300

Grønn overflate faktor, GOF et nyttig verktøy i byplanlegging, bakgrunn, metode og
erfaringer

Tomas Leidstedt

FOR BEDRE HELSE
1300-1330

Grøntmiljø og helse

Kine Halvorsen Thoren

1330-1345

Kaffepause

1345-1430

Health Design in practice: sanseopplevelser, Helle Nebelong
fysisk og mental velvære. Hvordan planlegges gode, stimulerende uterom for alle?

FOR BYGGENÆRINGEN
1430-1500

Health Design in practice: …..

Helle Nebelong

FOR DE SOM STYRER LANDET
1500-1545

Veiledere, NOU kompetanse og nettverkbygging, status og planlagte aktiviteter. paneldebatt om veien videre

Nico, Tomas, Kine Helle,
Arvid, Kathrine

1545-1600

Oppsummering og avslutning

naml

Foredragsholdere
NICO WISSING (1961), grunnlegger og eier
av WissingTuinen. Virksomheten hører
hjemme i Nederland med mange internasjonale oppdrag. Han er en nytenkende
planlegger med sitt fokus på funksjon,
bærekraftig planlegging og konsekvenser i
eget klimaregnskap. Nico holder regelmessig forelesninger i inn- og utland og blir
sett på som en “visjonær i grønt’. Gled dere
til å å oppleve hans brede kunnskap, entusiasme og nytenkning i forhold til nye
grønne muligheter.
For mer info se: http://nicowissing.com
TOMAS LEIDSTEDT. Trädgårdstekniker,
bla prosjekteringsansvarlig for reno
vering av utomhusanlegget ved Ekostaden
Augustenborg og nyanlegging av Gyllins
Trädgård til MKB. Tomas har en spisset
kunnskap på åpne overvannsløsninger i
eksisterende og nye bomiljø. I tillegg til
dette har han spesiell kompetanse på forvaltning, drift og vedlikehold av grøntanlegg. Hans foredrag vil behandle erfaringer
med ulike løsninger, dokumentasjon og
beregning av nye prosjekter.
Mer info: http://www.mark-miljo.se/

HELLE NEBELONG er landskapsarkitekt
MAA, MDL og Master of Public Mangment,
MPM. Hun arbeider med design av uterom
for alle og — er spesialist i planlegging
av sansehager og lekeplasser. Essensen er
naturlige, opplevelsesrike og inspirerende
steder, hvor menneskers glede og krea
tivitet utvikles gjennom den umiddelbare
sansning av natur, kultur og arkitektur.
Hennes arbeid og filosofi er anerkjent i
inn- og utland. Hun var ansatt i Københavns Kommune 1994-2006 og var bl.a.
teamleder for Teknik- og Miljøforvaltningens Tværfaglige tilgængelighedsteam.
I mange år har hun hatt virksomheten
Sansehaver.dk, som i dag drives på fulltid.
I 2008 utkom Helles bok ”Vi leger at...”
med fokus på lek, læring og formgiving av
lekeplasser og sansehaver for barn. Siden
2000 har hun gjesteforelest på kursene:
Trädgård och Park som rehabilitering og
Hälsoträdgårdar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 2006-2008 på kurset Design
for alla i lokal samhällsplanering på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap,
NHV, i Göteborg, 2006-2010 på kurset ”Universell utforming” på NTNU, i Trondheim
og siden 2008 på Københavns Universitets
kursus Health Design. Mer info: www.sansehaver.dk

Foredragsholdere
KINE HALVORSEN THORÉN, professor i
landskapsarkitektur ved UMB. Hun har
gjennom mange år forsket på hvordan
dagens byutvikling basert på fortetting
påvirker bynaturen, grønnstrukturen og
kvaliteten på uteoppholdsarealene i byen
som helhet og i boligområdene, tilknyttet
skoler osv. For tiden arbeider Thorén med
studier av hvordan nabolag og bymiljøer
påvirker fysisk aktivitet blant ungdom
med utgangspunkt i folkehelse. Thorén har
også gjennomført mange FoU-prosjekter
knyttet til metodeutvikling innenfor
landskapsarkitektur og planfaget samt
med studier/ evalueringer av hvordan
virkemidler innenfor planlegging påvirker
kvalitet i det som bygges. Hun sitter sområdsmedlem i nasjonalt råd for fysisk aktivitet oppnevnt av Helsedepartementet.

KATHRINE STRØM BRATTLI er landskaps
arkitekt utdannet fra UMB i 2002. Hun har
jobbet i Statens vegvesen og Botanisk hage
i Oslo og jobber nå i rådgivningsfirmaet
COWI AS. Gjennom hele utdanningen og
karrieren har hun hatt fokus på framtidsrettede og bærekraftige løsning. I 2010 var
hun med på å starte et nettverk for anleggsgartnere, landskapsarkitekter, vannog avløpsingeniører med mer. Nettverket
jobber for bedre flerfaglighet i planlegging,
bygging og drift, og nye løsninger som fusjonerer gammel kunnskap og ny teknologi.
ARVID EKLE. Arvid er styreleder i naml
— norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører, har tillitsverv i BNL
Byggenæringens Landsforening, styreplass
i ELCA (Eurpean Landscape Contractors Assosiation) og er medlem i ELCA Commitee
of Firms.

Meld deg på her
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3. Grønne muligheter
I dybden
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•
•

sted
Ingeniørenes Hus
Møtesenter
Kronprinsens Gate 17
0251 Oslo
Tlf 22 94 76 76
se reisebeskrivelse
eventuell overnatting
bestilles av deltakerne

tidspunkt
09:00 - 16:00

pris

Tor Jørgen Askim
Prosjektleder

Deltakeravgift
per seminar, per person

Mail: tja@naml.bnl.no

• medlemmer av organisasjoner
tilsluttet Fagus kr 2250,• øvrige kr 3250,-

Påmelding
s
7. februarfrist

Mob: 94861106
Web: www.naml.no

Veibeskrivelse
BIL FRA DRAMMEN: Fra E18, sving til
høyre pa? RV162 ved skiltet Sentrum V (ring
1). Ta andre avkjøring i rundkjøringen og
fortsett pa? RV162/ Munkedamsveien. Stopp
i Munkedamsveien under broen ved konserthuset. Nærmeste parkering er Europark
som ligger i samme bygg med innkjøring
fra Munkedamsveien. Under broen er det
2 trapper - ta den til høyre. Fortsett opp
Dronning Mauds gt. og ta gangveien opp
ved siden av Eksportfinans og Tekna.
BIL FRA E6. Kjør ut på E18 mot Drammen,
i Festningstunnel, ta første til høyre ved
skiltet sentrum Ø (ring1). Første til venstre
når du kommer ut av tunnelen (Dronning
Maudsgate), ta første til venstre (Ruseløkkveien), første til venstre (Dokkveien),
første til venstre igjen (Munkedamsveien).
Stopp i Munkedamsveien under broen
ved konserthuset. Nærmeste parkering er
Europark som ligger i samme bygg med
innkjøring fra Munkedamsveien. Under
broa er det 2 trapper, ta den til høyre.
Fortsett opp Dronning Mauds gt. og ta
gangveien opp ved siden av Eksportfinans
og Tekna.
T – BANE/ TOG. Ta T–bane/ tog frem til
Nationaltheatret, velg utgang, Ruseløkkveien, ta til høyre, Gå opp trappen på høyre
side av utgangen. Etter Oslo-2011-bygget tar
du til venstre og følg Kronprinsens gate
frem til nr 17. Det er det gule huset i enden
av gaten.

BUSS fram til Dokkveien (house of Oslo),
følg Munkedamsveien noen få meter ned
til under broen ved konserthuset. Der er
det 2 trapper, ta den til høyre. Fortsett
opp Dronning Mauds gt. og ta gangveien
opp ved siden av Eksportfinans og Tekna.
Buss frem til Nationaltheatret (Stortingsgaten), følg Henrik Ibsens gt - opp mot
Oslo 2011-bygget. Ta til venstre og følg
Kronprinsens gate frem til nr 17. Det er det
gule huset i enden av gaten.

Del 3 - I dybden
25. oktober 2011

FORELØPIG PROGRAM
ÅPNING
FOR BYGGENÆRINGEN
• Presentasjon av nytt veilednings materiell for bærekraftig
prosjektering, bygging og vedlikehold av uteanlegg.
• Takhager om oppbygning, drift og vedlikehold.
• Grønne vegger i Norge, oppbygging drift og vedlikehold.
• Prosjekter og muligheter i Norge ved Arvid Ekle styreleder naml.
• Prosjektpresentasjoner klimatilpassing  i Norge.
• Minimesse, leverandører av varer, tjenester og utstyr
til de nye oppgavene.

