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Samarbeidspartnere:

Program og leverandør-nytt

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn



Tirsdag 5. mars

Åpningsforedrag ved vannminister Åse Michaelsen, 
Helse- og omsorgsdepartementet

Vann- og avløpsinfrastrukturen: 
Hvordan velge riktig kvalitet for å sikre 100 års levetid?

Norges beste drikkevann 2019

Spennende paneldebatt!  

Praktisk håndtering av overvann  

Flomsikring som byutvikling

Hvordan utnytte sensorteknologi 
for å måle forurensing i overvann fra vei

Hvordan kan kommunen få støttemidler til anlegg? 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg

Svømmebasseng – nyheter, regelverk

Leverandørnytt

Bruk av statens vegvesens regelverk for å 
finne gode løsninger for kommunale veger

Innkjøps ABC for kommunene 

Utskifting av standardlys til LED

Lysplanlegging

Innovative og smarte lysprosjekter

Nye belysningsløsninger og smart teknologi

LOD, – en flom av muligheter, eksempler på tiltak 
der overflaten gjør en forskjell. 

Kompetanse til planlegging, bygging og kontroll 
av LOD tiltak. Om aktuelle utdanningstilbud 

Referanser for planlegging og bygging av blågrønne 
tiltak, om standarder og andre relevante referanser. 

 
AVFALL

 
BYGG

 
BYGGESAK

 
INNKJØP

LOVER  
& REGLER

PLAN- 
LEGGING

PRIS- 
UTDELING

 
UTEROM

 
VANN

 
VEG

Det tas forbehold om endringer i programmet



Onsdag 6. mars

Åpningsforedrag ved statssekretær Tommy Skjervold,  
Samferdselsdepartementet

Blågrønne strukturer

Fossilfrie maskiner og kjøretøy

Digitalisering i vegforvaltning – Nytt konsept fra Lindås kommune

Estetikk i vegplanlegging  

Norges beste kommune på vegforvaltning

Norges beste uterom

Spennende paneldebatt!

Overvann: En felles kommunalteknisk utfordring som løses  
best i samarbeid 

Hvordan bruke vann i byutvikling 

Beste praksis – Vannbehandlingsanlegg/renseanlegg

Avfallshåndtering i fremtidens bygg – Sirkulærøkonomi i praksis?

Avfallsløsninger i et byutviklingsperspektiv 

Hovedplan renovasjon 

Fremtidens kommune krever helhetlig avfallshåndtering

Norgespremiere: Ny løsning for kummer

Leverandørnytt

Innkjøps ABC for kommunene 

Lansering av VBTs veglysveileder

Ny veglysteknologi gir nye muligheter  
– bruk av webkamera til andre driftsoppgaver

Fremmede arter en utfordring, tiltak i eksisterende og nye anlegg

Permeable dekker i offentlige rom. 

Veisalt og planter, – en krevende kombinasjon?  
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Åpningsforedrag ved statssekretær Lars Jacob Hiim,  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet

Beste praksis: digital byggesaksbehandling

Kommunalplanlegging i tidligfase

Grønn byggkonstruksjon: Bruk av massivtre  

Grønn byggkonstruksjon: Bruk av lavkarbonbetong

Norges beste kommune på eiendomsforvaltning

Spennende paneldebatt!

Hvordan fjerne vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg?

Fremtidens velferdsteknologi

Egenproduksjon av energi - Alternative energikilder   
– selvforsynte anlegg? 

Inneklima som suksessfaktor

Fossilfrie maskiner og kjøretøy

Leverandørnytt

Avfall under bakken - kommunale eksempler

Risikovurderinger for brann og sikkerhet

Bysykkel – Mulighet også for mindre tettsteder? 

Trafikksikring

Krav til bærekraftige grøntanlegg hvilke tiltak er det mulig å gjennom- 
føre, hvordan bør de beskrives og vektes i priskonkurranser? 

Godt drikkevann av saltvann

Innkjøps ABC for kommunene 

Regnbed, om oppbygging og erfaringer med etablerte anlegg 

Grønne tak, mer enn fordrøying av vann. 

Grønne vegger, muligheter og begrensinger. 
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Torsdag 7. mars


