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Klima og 

Energinettverket

VESTFOLD OG TELEMARK

inviterer til konferanse!

Verdi for framtida

10. mars 2022 
Ibsenhuset i Skien
Kl. 09.30-15.15

Frokost og mingling fra klokka 08.30
Sosial aften med mat og prat på byen

fra klokka 15.30 

Norges mest attraktive by 2021 ønsker deg velkommen til konferanse!

Verdi for framtida
Tema for konferansen er arealbruk, by- og stedsutvikling og konsekvenser for klima og natur. Vi må ta kloke 
lokale valg for å bidra til å nå globale mål. Fylkeskommunen og flere kommuner har høye ambisjoner om 
inntil 60% kutt i CO2 utslipp og da må mange virkemidler kombineres. Ambisjoner, kunnskap og samhandling 
må til for å løse de komplekse utfordringene. Som planleggere og næringsaktører kan hver enkelt bidra til å 
styre utviklingen i riktig retning.

Sammen med fagekspertise vil vi forsøke å belyse noen sentrale spørsmål i konferansen:
• Tenker vi på klima når vi bruker areal? 
• Tenker vi framtidsrettede ambisjoner i utviklingen av våre byer og steder? 
• Hvilke grep må kommuner og private ta for å bidra til nå målene? 

I tillegg får vi presentert noen framtidsretta prosjekter i fylket.  

Konferansen er et fysisk arrangement uten digital deltagelse. 
Påmelding er påkrevd for alle: Frist: 25.feb. klokka 12.00.
Påmeldingslenken ligger i e post og i kalenderinnkallingen 
til nettverksmedlemmene.

Konferansen er gratis for alle som deltar!  Frokost, lunsj og kveldsmat  
500 kr faktureres ved manglende oppmøte og avmelding.
Vi oppfordrer alle til å kjøre kollektivt eller samkjøre til konferansen. 

PLAN & UTVIKLING

Foto Dag Jensen



Verdi for framtida
08.30 Kom tidlig. Spis frokost med kollegaer fra hele fylket!

09.30 Programstart
• Velkommen til Skien – en av Norges mest attraktive byer 2021 

ved ordfører Hedda Foss Five, Skien kommune
• Klimakrise, naturkrise og arealbruk ved Fredrik Vikse, Sabima
• Kommunens roller og handlingsrom for mer klima- og naturvennlig 

planlegging, by og stedsutvikling ved Kjetil Bjørklund, KS

Pause 

• Felles klimaplan for Vest-Telemark 
ved varaordfører Benedikte Nes, Tokke kommune

• Klimavennlig byutvikling – knutepunktutvikling og fortetting i sentrum ved 
Håvard Nymoen Johansen og Elise Brændaas, Skien og Porsgrunn kommuner

12.00 - 12.45 Lunsj

• Hvordan planlegge for framtidens byer og steder - nå? 
ved Ulla Hahn, Future Built

• Dialog og diskusjon

Pause

• ReHUB - initiativ for gjenbruk av bygningsmateriale 
ved Linn Helland, Rambøll

• Verdens første plusspark - i Vestfold og Telemark?
ved Espen Reinfjord, Asplan Viak as 

• Ungdomsappell ved Andrea Gudbrands, Sol Angelica Bergsli og Ahmed 
Abozamel, Skien ungdomsråd

• Avslutning ved Ådne Naper, utvalgsleder klima, areal og plan i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune

15.15 Konferansen er slutt

15.30 Sosial aften med felles vandring til Skien sentrum med mat og prat

PS. Det kan komme justeringer i programmet

xx

Foto: Spir arkitekter 

Konferansekontakter: 

solveig.prestegard@vtfk.no
hilde.hanson@vtfk.no
lene.hennum@vtfk.no

Konferansen samler 
medlemmer fra to nettverk:  
Klima og energinettverket 

og Plan & utvikling. 
I tillegg inviteres politisk og 

administrativ ledelse i 
kommunene
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