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Byggavfallskonferansen –
en arena for økt kunnskap
7. - 8. februar 2017
Oslo Kongressenter

Dag 1 –

Tirsdag 7. februar
09.00–10.00

Registrering / kaffe

10.00–10.20

Åpning
Geir Lippestad, byråd for næring og
eierskap i Oslo kommune

10.20–12.00

Rammebetingelser og rikets
tilstand

10.20–10.40

Hva er utviklingen mht.
gjenvinning av byggavfall i Norge?
Hege Rooth Olbergsveen,
sjefingeniør i Miljødirektoratet

10.40–11.00

Hva er næringens nye mål og tiltak
i Nasjonal handlingsplan for byggog anleggsavfall nr. 4
(NHP-nettverket)?
Rannveig Landet, Leder av
NHP-nettverket

11.00–11.20

Nye føringer i offentlige
anskaffelser og offentlige innkjøp
som verktøy for innovasjon og
næringsutvikling.
Inger Roll Matthiesen,
administrerende direktør/advokat i
advokatfirmaet Schjødt

11.20–11.40

Hva betyr egentlig sirkulær
økonomi for bygg- og
anleggsbransjen generelt og for
bygg- og anleggsavfall spesielt?
Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef
i Byggevareindustriens Forening

11.40–12.00

Spørsmål og innspill om
rammebetingelser fra salen

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.40

Praktisk hverdag innenfor nye
rammebetingelser

13.00–13.20

Krav til mottak av betongavfall og
overskuddsmasser
Anne Melbø, fagansvarlig hos
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

13.20–13.40

Regional plan for masseforvaltning
Solveig Viste, prosjektleder i
Akershus fylkeskommune

13.40–14.00

Hvordan møter man nye
forskriftskrav om betong- og
teglavfall?
Hedda Vikan, sjefsingeniør i Statens
Vegvesen

14.00–14.20

Bruk av betongavfall som fyllmasse
Kristian Mejlgaard Ulla,
miljørådgiver i Norconsult

14.20–14.30

Spørsmål og innspill om
betongavfall og overskuddsmasser
fra salen

14.30–15.00

Pause

15.00–16.30

Økodesign og sirkulær økonomi

15.00–15.20

Økodesigndirektivet – et
hjelpemiddel for sirkulær
økonomi?
Kirsti Hind Fagerlund,
seniorrådgiver i Norges Vassdragsog Energidirektorat (NVE)

15.20–15.40

Hvordan jobber industrien med
økodesign?
Berit Sørset, fagsjef i Norsk Industri

15.40–16.00

Muligheter og utfordringer med
sirkulær økonomi
Cecilie Evju, FOU-sjef Weber-Norge,
Saint Gobain

16.00–16.15

Kan man bygge hus av materialer
fra en gjenvinningsstasjon?
Inge Wegge, miljøengasjert
husbygger

16.15–16.30

Spørsmål og innspill fra salen om
økodesign og sirkulær økonomi

16.30–17.00

Aperitiff

17.00–19.00

Uformell middag

MØTELEDER Barbro Sørlid Engh, senior
prosjektleder i COWI

Dag 2 –

Onsdag 8. februar
9.00–10.00

Miljøkartlegging og miljøsanering

09.00–09.15

Når blir avfall farlig avfall?
Eirik Wærner, miljørådgiver i
Hjellnes Consult

ENTREPRENØR:
Petter Nøstdal, prosjektutvikler i
Veidekke

09.15–09.30

Veileder for prøvetaking av betong,
inkl. tips om miljøkartlegging av
betong
Silje Skogvold, miljørådgiver i
Multiconsult

GJENVINNINGSSELSKAP:
Cecilie Lind, direktør kvalitet og miljø
i Ragn Sells
10.45–11.00

Kaffepause

Veileder for risikovurdering ved
nyttiggjøring av lettere forurenset
betong
Kristian Mejlgaard Ulla, Forum for
miljøkartlegging

11.00–12.00

Nye markeder og veien videre

11.00–11.20

Materialgjenvinning av treavfall –
nye markeder?
Eva Therese Askeland, miljørådgiver
i Hjellnes Consult

09.45–10.00

Andre nyheter om miljøkartlegging,
inkl. nytt om asbestholdig avfall.
Eirik Wærner, miljørådgiver i
Hjellnes Consult

11.20–11.50

Muligheter for innovasjon i
byggenæringen.
Anders Nohre-Walldèn, strategi- og
virksomhetsutvikling, Asplan Viak

10.00–10.45

Samtale om fremtidens
byggebransje – på vei mot
grønt skifte?

11.50–12.00

Avslutning ved møteleder

12.00–13.00

Lunsj før avreise

SAMTALELEDER:
Gunnar Grini, partner i GEHØR
Strategi og rådgivning

MØTELEDER Barbro Sørlid Engh, senior
prosjektleder i COWI

09.30–09.45

BESTILLER:
Jonas Vevatne, senioringeniør i
Statsbygg
RÅDGIVER:
Øivind Spjøtvold, miljørådgiver i
COWI

OM BYGGAVFALLSKONFERANSEN 2017

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for
deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor.
Byggavfallskonferansen 2017 er den niende i rekken. Vi forventer rundt
300 deltakere og ser frem til at ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen,
avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo Kongressenter.
Hvilke rammebetingelser får vi i fremtiden? Hva betyr økodesign og sirkulær
økonomi for utvikling og innovasjon innen byggebransjen? Hvilke endringer må
man hensynta innen miljøkartlegging og miljøsanering? Dette er bare noen av
spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Vi håper at du blir
med og møter engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele
landet på Byggavfallskonferansen 2017.

ARRANGØRER

Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, RIF, NKF og
COWI.

PÅMELDING, KONFERANSEPRIS OG STED
Påmelding gjøres på internett: www.norsas.no
PRIS:

kr 3 600 (ekskl. mva.) ved påmelding innen 15. desember
kr 4 100 (ekskl. mva.) ved påmelding etter 15. desember

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved
avbestilling før 15. desember. Ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke
reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.
Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo Kongressenter, ved Youngstorget
i Oslo sentrum.
For mer informasjon kontakt: COWI tlf.: 02694, e-post: firmapost@norsas.no

OVERNATTING

Deltakere må selv ordne med overnatting. “Rica Victoria Hotel” tilbyr overnatting
i enkeltrom natt til 8. februar for kr 1290, inkl. frokost og mva. Dette forutsetter
bestilling før 1. januar 2017. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.
Rica Victoria Hotel ligger i Rosenkrantzgate 13 og har telefonnummer 24 14 70 00.
Referansenummer BCOW060217, navn, e-postadresse, telefonnummer,
kredittkortnummer og utløpsdato oppgis ved bestilling.

