
Velkommen til landskonferansen 2019
Trondheim 20.-21. mai – Scandic Nidelven hotell



Landskonferansen i Trondheim 2019 - PROGRAM

MANDAG 20. MAI

08.30  Registrering åpner, m/ kaffe og noe å bite i

10.00-10.15  Åpning m/kulturelt innslag Jon Steinar og offisiell person TK/Trøndelag fylke

10.15-11.15  Åpningsforedrag: «Creating a healthy and vibrant city for all» 8-80’s Cities 
v/Gil Penelosa 

11.15-12.00  Plenum, Trondheim høye på IQ – hva med fremtidens EQ? Plan for friluftsliv 
og grønne områder v/Marius Winge Austeen, Trondheim kommune 

12.00-13.00  Lunsj

13.00-14.30  Landsmøte BPI / guidet tur i sentrum?

14.30-16.00  PARALLELLE SESJONER 20 min, 5 min spørsmål / 5 min skifte

16.45-18.00  Åpning av Kyvannet vannhoppanlegg – Buss t/r.

19.30  Middag inkl. kulturelt innslag v/TK og TFK

BAD:

14.30-15.00  Husebybadet – rehabilitering  
v/Arve Arstad, Trondheim kommune 

15.00-15.30  Tema og foredragsholdere blir 
klare etter hvert

15.30-16.00  Hvordan vil ny badforskrift 
påvirke driften i mitt bad? Vil det 
medføre behov for ombygging? 
v/David Koht-Norbye, Østfoldbadet 

PARK:

14.30-15.00  Grønne ambisjoner for Granåsen 
idrettspark v/Christine Gjermo Pir II

15.00-15.30  Til krig mot plasten! – plastkoor-
dinator i Oslo v/Anja Stokkan, Oslo 
kommune 

15.30-16.00  TIllerparken – bydelsutvikling 
med parken som  bindeledd   
v/ Jorunn Munkeby, Trondheim 
kommune 

IDRETT:

14.30-15.00  Fra T i fjellet til P på havet  
– padleled i Vestfold
v/Bård Andresen, Vestfold 
fylkeskommune 

15.00-15.30  godeidrettsanlegg.no – et hav 
av ideer! v/Camilla E. Öhman, 
NTNU-SIAT 

15.30-16.00  «Snow for the future»  
v/ Ingrid Camilla Claussen 

LEK/ NÆRMILJØANLEGG:

14.30-15.00  Av voksne – for barn – 
Oppgradering av lekeplasser i 
hele kommunen v/Anne Hindklev, 
Oppegård kommune

15.00-15.30  Presentasjon av lek/nærmiljø-
anlegg, Trøndelag fylke 

15.30-16.00  Skjermvegen Aktivitetspark v/
Mona Rise, Trondheim kommune

TIRSDAG 21. MAI

07.00-07.20  Early bird – Trondheim 2025, bli med på en oppfriskende gå-/løpetur i 
Trondheims gater, deltakere blir tildelt t-shirt. 

09.00-13.00  BEFARINGER:

A NÆRMILJØ:  Skjermveien, Havstad sykkelpark, Ladekaia

B PARK – LEK:  Ladeparken, Tillerbyen park, Skansen, Pir-promenaden til hotellet

C IDRETT:  

D IDRETT:  

Granåsen idrettspark, Flatåshallen fotball og håndball, Områdeløft 
Saupstad (Husebyhallen + bad, Kolstad Arena)

Ladeanlegget (Trondheims Ørn, Sambrukshallen, Amerikanske idretter), 
Leangen idrettspark (isidretter, kunstgress uten innfyll, idrettshall)

13.00-14.00  Lunsj

14.00-14.30  Plenum, Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner samarbeide med 
idrettslag (og flere idretter) om anlegg sett i lys av Trondheimsmodellen  
v/Kåre Geir Lio, Håndballpresident

14.30-15.15  Avlutninsforedrag: Regionen og Mulighetsrommet v/Karen Espelund, 
Trøndelag fylke

15.15-15.30  Avslutning og vel hjem

 KLÆR 
ETTER 
VÆR!

DET KAN FOREKOMME ENDRINGER I PROGRAMMET.



Karen Espelund 
Karen er fylkesdirektør for Kultur og Folkehelse i 
Trøndelag fylkeskommune. Karen var tidligere en svært 
profilert generalsekretær i Norges Fotballforbund. 
Hun har også vært leder for bystyresekretariatet 
i Trondheim kommune, arbeidet i Kommunenes 
Sentralforbund og som kultursjef i Selbu kommune. 
På Landskonferansen skal Karen holde et forrykende 
foredrag om regionen og mulighetsrommet. 

Kåre Geir Lio 
Kåre Geir Lio er håndballspresident i Norges 
Handbållforbund og programleder i NNL. Han har 
mange års erfarenhet av utvikling for organisasjoner, 
ledere og medarbeidere. Han har holdt foredrag i en 
lang periode og har dessuten mangeårig erfaring som 
lærer i barne-, ungdoms – og videregående skole. I til-
legg har han vært leder på elitenivå i håndball i mange 
år. Under sitt foredrag kommer han gi ideer til hvordan 
kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide med 
idretten om anlegg sett i lys av Trondheimsmodellen. 
Dette er noe å se frem imot.

Foredragsholdere:

Gil Penelosa 

Gil Penelosa er en verdenskjent byplanlegger 
og foredragsholder, som leder «bevegelsen» 
8-80’s cities. Vi er veldig glade for at Gil kommer 
til oss for å formidle noe av sin visjon om hvor-
dan man kan planlegge og utvikle byen for alle. 
Dette foredraget fokuserer på bymiljø tilpasset 
alle aldersgrupper, hvor grunntanken er at sam-
funn som tilrettelegger for 8-åringen og 80-årin-
gen får med seg alle menneskers behov.

Gil Penelosa legger spesielt fokus på design og 
bruk av parker og gater samt bærekraftig mobi-
litet i sine foredrag. Her får vi inspirasjon om 
hvordan vi kan skape sunne byer for alle – dette 
er et foredrag som du sent vil glemme.

We believe that if everything we do 
in our cities is great for an 8 year old 
and an 80 year old, then it will be 
great for all people.



Marius Winge Austeen
Marius jobber som rådgiver og prosjektansvarlig for friluftsliv og 
vannidretter i Trondheim kommune. I sitt innlegg vil han fortelle 
om hvordan Trondheim kommune valgte å utarbeide sin plan for 
friluftsliv og grønne områder. I innlegget vil han spesielt legge vekt 
på hvor viktig det var for Trondheim kommune å på en grundig 
måte redegjøre og utvikle analyser for de grønne områdenes areal-
grunnlag. Det har gjort kommunen bedre i stand til å planlegge for 
ivaretakelse, bruk og videreutvikling av de grønne områdene for en 
mer bærekraftig byutvikling i årene som kommer. 

Bård Andresen 
Bård er faglig Rådgiver i Vestfold fylkeskommune. Han 
har vært styremedlem i BPI siden 2013. I hans foredrag 
fra T i fjellet til P på havet forteller Bård om Norges første, 
sammenhengende padleled. Padleleden ble åpnet 
26. juni 2018 og består av 622 km graderte padleruter 
langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i 
sør. Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av 
Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk 
av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det 
enkle og miljøvennlige friluftslivet. 

Camilla Öhman
Camilla Öhman er prosjektleder for nettstedet godeidrettsanlegg.
no. Nettstedet drives av NTNU Senter for idrettsanlegg og tekno-
logi, i samarbeid med Kulturdepartementet og Norges idrettsfor-
bund. I Camillas foredrag godeidrettsanlegg.no – et hav av ideer, vil 
hun presentere status for godeidrettsanlegg.no, som er et nettsted 
for samling av gode idrettsanlegg. 

Jorunn Munkeby
Jorunn Munkeby er landskapsarkitekt MNLA og jobber 
i Trondheim kommune, Kommunalteknikk, avdeling 
for landskapsarkitektur. Avdelinga har bl.a. ansvar for 
forvaltning og utvikling av kommunale parker, leke-
plasser, byrom og friområder. Jorunn skal holde fore-
drag om områdesutvikling i «Tiller» med Tillerparken 
som bindeledd. Tillerparken utgjør et viktig og sentalt 
tilbud for bydelen med gode muligheter for rekrea-
sjon og lek. 

David Koht-Norbye 
David er daglig leder på Østfoldbadet siden 2000 og 
har tidligere arbeidet som journalist og redaktør under 
en lang periode. I tillegg har han vært idrettsleder i 25 
år og er leder i Badfaglig Forum siden 2001, han var 
også med å etablere Badelandene.no i 2004. I dette 
foredraget presenterer David hvordan den nye badfor-
skriften vil påvirke driften i bade- og svømmeanlegg, 
og om denne vil medføre et behov for ombygging. 
Dette foredraget er noe som virkelig er nyttig og 
kunnskapsrikt for andre i bransjen å få med seg. 



Anne Hindklev
Anne Hindklev Hamouni er landskapsarkitekt i Oppegård 
kommune og har ansvar for forvaltning av og investering i 
kommunens uteområder. I hennes foredrag «Av voksne - for 
barn» kommer vi få høre om oppgraderingen av lekeplasser i 
Oppegård kommune. Høsten 2017 startet kommunen en omfat-
tende rehabilitering av kommunens lekeplasser, først og fremst i 
barnehagene. I løpet av et års tid er over 20 lekeplasser oppgra-
dert. Dette har kun vært mulig på bakgrunn av et meget godt 
samarbeid mellom utstyrsleverandør, entreprenør og kommunal 
drift. Foredraget vil gi et innblikk i dette unike samarbeidet og 
vise resultatene som er oppnådd på så kort tid.

Mona Rise
Mona Rise, rådgiver og jobber i Trondheim kommune, enhet 
for idrett og friluftsliv. Enheten har bl.a. ansvar for forvaltning 
og utvikling av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, i 
tillegg til forvaltning av markaområdene. Mona holder foredrag 
om oppgraderingen av Skjermvegen friområde på Byåsen i 
Trondheim. Skjermvegen friområde skal bli et anlegg både for 
aktivitet og rekreasjon. Det kommer bland annet inneholde 
skatebowl, sykkelløype og en fleksibel ballplass som blir islagt 
på vinteren. I tillegg blir det også lekeplasser, grill og sitteplass 
og stier for de som vil gå en tur. 

Anja Stokkan 
Anja Stokkan er kommunens første plastkriger 
og arbeider på fulltid som plastkoordinator i 
Bymiljøetaten i Oslo Kommune. Som plastkoordinator 
arbeider hun strategiskt for å redusere unødvendig 
bruk av plast i Oslo og har store ambisjoner for å 
redusere bruk av unødvendig engansplast. I hennes 
foredrag «Til krig mot plasten!», vil hon presentere sta-
tus for plastforsøpling i Oslo og fortelle om erfaringer 
som man har skaffet seg så langt i prosjektet.

Arve Arstad
Prosjektleder i Trondheim kommune i enheten Eiendom som 
blant annet har ansvar for større rehabiliteringer- og ombygnin-
ger av eksisterende bygninger. Arve har gjennomført bachelor i 
husbyggingsteknikk fra Hist og spesialisering innenfor prosjekt-
ledelse og samhandling fra NTNU. 

I Arves foredrag kommer vi at få høre om rehabiliteringen av 
Husebybadet. Husebybadet er en eldre svømmehall som skal 
rehabiliteres i flere etapper og over flere år, hvilket gjør rehabi-
literingen kompleks og omfattende. Vi får presentert erfaringer, 
og status så langt.

Christine Gjermo  
Christine Gjermo er landskapsarkitekt i firmaet Pir II og har 29 års 
relevant erfaring. Tidligere har hun vært daglig leder i Agraff AS 
i 10 år. Hun er konseptsterk og leser lett komplekse situasjoner 
sett opp mot landskapet og naturverdiene. I tillegg er Christine 
faglig engasjert og har gjennom sin professorstilling på NTNU 
ansvaret for undervisning på landskap og blågrønne-strukturer 
i det 2 årige Masterprogrammet for fysisk planlegging. Christine 
er hovedansvarlig landskapsarkitekt for Granåsen helhetsplan, 
et pågående oppdrag for Trondheim kommune. 

Ingrid Camilla 
Ingrid Camilla jobber som forskningsleder i SINTEF Energi hvor 
hun er ansvarlig for 12 forskere med fokus på energieffektivise-
ring i industrielle prosesser. Hennes bakgrunn er maskinteknikk 
og hun har en PhD innen energi og prosessteknikk fra NTNU. 
Hun er prosjektansvarlig for «Snow for the future» hvor målet er 
å utvikle teknologi for produksjon av snø ved plussgrader, på en 
energieffektiv og miljøvennlig måte. I hennes foredrag kommer 
vi at få høre mer om dette spennende prosjekt.



Praktiske opplysninger – Landskonferansen i Trondheim 2019

HUSK PÅMELDINGSFRISTEN 
23. APRIL 2019

DELTAKERAVGIFT
Medlem BAD, PARK og IDRETT
T.o.m 15. mars: kr 5.250,-
F.o.m 15. mars kr 6.250,-

Ikke medlem
T.o.m 15.mars: kr 6.250,-
F.o.m 15.mars: kr 7.250,-

KONFERANSESTED 20.-21. mai
Konferansen foregår på Scandic  
Nidelven Trondheim

OVERNATTING
Scandic Nidelven Trondheim
Priser rom/frokost pr. døgn pr. rom:
Enkeltrom pr. natt kr 1.390,-

PÅMELDING
Påmelding skjer via nettsiden                                                                                    
www.badparkogidrett.no                                                                                                             
Bekreftelse og faktura blir sendt på                                                                                                               
e-post etter mottatt påmelding.

Avbestillingsregler  
Avbestilling må skje skriftlig innen 23. april
Betalt beløp blir refundert minus et  
administrasjonsgebyr på kr 1.000,-
Ingen refusjon ved avbestilling etter 23. april

KONTAKTINFORMASJON
Vedrørende spørsmål om påmelding                                                                                                
vennligst kontakt: 
Gyro Conference AS 
Tlf: 61 28 73 20 
e-post: landskonferansen@gyro.no

Andre henvendelser rettes til:
BAD, PARK OG IDRETT                                                                                                                                   
Tlf: 928 10 970                                                                                                                                        
e-post: badparkogidrett@nih.no




