
 

Invitasjon til seminar om grønne tak II 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Bærum og Oslo kommuner sammen med klimatilpasningsnettverket i programmet 

fra MD Framtidens byer inviterer til dette seminaret. 
 

 

Tid og sted: Tirsdag 4. desember 2012 fra 10.00 til 16.00  

på IT-Fornebus auditorium på Fornebu i Bærum, Martin 

Linges vei 25, 1330 Fornebu. For en nærmere beskrivelse på 

hvordan du kommer frem dit, klikk her:   

 http://www.itfornebu.no/kontakt 

 

Hensikt: Skape økt interesse og kunnskap om grønne tak i 

Norge. Dette skal gjøres ved å spre kunnskapen om analyser 

og eksempler fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Det 

er særlig tilrådinger når det gjelder norske forhold som vil bli 

presentert. 

 

Målgruppe: Seminaret arrangeres primært for Framtidens 

byers klimatilpasningsnettverk, bedre bymiljø, energi i bygg, 

pilotprosjekter i bymiljøer, men er også åpent for andre interesserte som for eksempel NAML (norske 

anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører), byggenæringsorganisasjoner, produsenter av systemer for 

grønne tak, arkitekter, landskapsarkitekter.  

 

Påmelding i løpet av mandag 26. november ved å klikke her. Seminaret er gratis, men krever påmelding for 

bestillinger av de praktiske forhold. 

 

Spørsmål om seminaret kan rettes til: pedro.ardila@baerum.kommune.no 

     einar.flaa@bym.oslo.kommune.no 

     gry.backe@dsb.no 

Program  
Tidspunkt Tema/Foredragsholder 

10:00 – 10:10 Åpning ved Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog 

 

10:10 – 10:20 Innledning. Hovedhensikten med seminaret 

Unn Ellefsen fra Miljøverndepartementet og ansvarlig for 

klimatilpasningsnettverket i programmet Framtidens byer.  

 

10:20 - 10:45 

 

Helhetlige strategier for overvannshåndtering og betydningen av grønne tak. 

Svein Ole Åstebøll fra Cowi. 

 

10:45 – 11:10 Grønne tak i Norge: Rapporten ”Innhenting av kunnskap om grønne tak, høsten 2012”. 

Presentasjon av hovedpunktene fra rapporten. Praktiske tilrådinger. 

 Knut Noreng, Sintef-Byggforsk 

 

11:10 – 11:25 Kaffepause 

11:25 – 11:50 Vegetasjon og mangfold knyttet til grønne tak. Praktiske tilrådinger. 
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https://www.berg-hansen.no/events/registration?A=37630&Att=0&WebNo=1&Sec=odjjubdlfIOckduj&preview=true
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 Ingrid Ødegård, UMB 

 

11:50 – 12:15 Avrenning, fordrøyning og andre hydrologiske forhold. Praktiske tilrådinger.  

              Hellen French fra UMB 

 

12:15 – 13:15 Lunsjpause 

 

13:15 – 13:45 Status og fremtidige planer for grønne tak i Osloregionen. Potensialet for bruk av grønne 

tak i overvannshåndteringen i Osloregionen. Tilrådinger og grønne taks bidrag til bedre 

bymiljøer. 

              Pedro Ardila fra Bærum kommune og Ingvild Steiro fra Oslo kommune 

 

13:45 – 14:45 Paneldebatt: Veien videre for bruk av grønne tak i Norge. 

Korte innlegg fra hver foredragsholder som grunnlag for diskusjon og drøftinger. 

Ordstyrer: David Brasfield, Framtidens byer, Oslo kommune 

 

14:45 – 15:45  Presentasjon av Statoils grønn tak på Fornebu. Kort befaring rundt det spektakulært Statoils 

hovedkvarter som nylig ble åpnet.  

 Ansvarlig: IT Fornebu AS og Pedro Ardila 

 

 

 

 

 
 

 

Statoils hovedkvarter på Fornebu. 
Foto: Pedro Ardila 


