
UTSLIPPSFRI TRANSPORT TIL OG FRA BYGGEPLASS 
OG SKJERPEDE KRAV TIL UTSLIPPSFRIE 
ANLEGGSMASKINER
Workshop om klimakrav i Oslo, 13.mars 2023

Morten Nordskag, kommunikasjonssjef



GRØNN BYGGALLIANSE

• Non-profit medlemsorganisasjon

• Politisk uavhengig

• 400 medlemmer fra hele verdikjeden 

fra hele landet

• Kompetansesenter for bærekraft i 

BAE-sektoren

• Forvalter BREEAM-sertifiseringen i 

Norge

• Påvirker rammebetingelser for økt 

bærekraft

• Del av et globalt nettverk



Fellesini'a'vet for utslippsfrie 
bygge- og anleggsplasser 

Asker, Bærum, Oslo slu<et seg 'l erklæringen i 2017: 
• «Virksomhetene i fellesini0a0vet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har ambisjon om 
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. 

• For å oppfylle ambisjonen vil vi s0lle krav om bruk av utslippsfrie teknologier, prosesser og 
løsninger kny?et 0l driA av bygge- og anleggsplasser e"erhvert som utslippsfri teknologi og 
kunnskap blir 0lgjengelig på markedet. 

• Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen»



EIENDOMSUTVIKLERE OG BYGGENTREPRENØRER 
HAR OGSÅ FORPLIKTET SEG!
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Foto: Bygg.no

Foto: Grønn 
Byggallianse



TEMAENE FOR HVERT BORD

14.03.2023

Hvordan sikrer vi -lstrekkelig 
energi -l utslippsfrie 
byggeplasser? 

Hvordan får vi nok -lgang på
maskiner og utstyr -l 
utslippsfrie byggeplasser? 

Trenger vi endringer eller 
styrking av offentlige 
stø<eordninger eller andre 
virkemidler? 

Hva må -l for å få utslippsfri 
og biogass på transport -l 
bygg og anlegg? 

Kontraktsoppfølging og 
rapportering: Hvordan sikrer 
vi at utslippsfrie maskiner og 
utstyr beny<es? 



WORKSHOP 11:55-12:55

• Ca 15 min på åpningsspørsmål
• Bruk mest 0d på tema0ske spørsmål!
• Se? av 0d 0l oppsummering

• Avslu? rundt 12:55
• Tilbake 13:10
• Kommunene Asker, Bærum og Oslo 

informerer om poli0ske forventninger og 
krav

• 3-4 min per bord for avlevering i plenum

Foto: Arkivfoto bymiljøetaten



ÅPNINGSSPØRSMÅL (GENERELLE FOR ALLE BORD):

14.03.2023

1. Hva skal til for at vi skal få utslippsfrie anleggsmaskiner på alle kommunale bygge- og 
anleggsplasser i 2025?

2. Hva skal til for at vi skal få utslippsfri og biogassdrevet transport på alle kommunale bygge-
og anleggsplasser i 2025? (Av masser, avfall, materialer, annen transport)

3. Hvilke begrensninger, utfordringer og muligheter opplever din bedrift for å få til utslippsfrie 
løsninger? (Teknisk, praktisk, økonomisk, i offentlige anbudsprosesser…)

4. Er det andre forhold du ser som viktig og vil gi innspill til oss om?

BRUK MAKS CA 15-20 MIN PÅ DISSE!



13:10-14:00 - POLITISK DIALOG

14.03.2023

Hilsen fra nabokommuner: Vi vil også s*lle høye miljøkrav og ønsker utslippsfrie anleggsmaskiner

BÆRUM KOMMUNE: SIW WIKAN, VARAORDFØRER I BÆRUM

ASKER KOMMUNE: ELISABETH HOLTER-SCHØYEN, LEDER HOVEDUTVALG SAMFUNNSTJENESTER

FINANSBYRÅD I OSLO, EINAR WILHELMSEN: HVA VIL VI GJØRE MED INNSPILLENE FRA I DAG? 

BORDVERTER OPPSUMMERER OG GIR ANBEFALINGER 

14.00: SLUTT FOR DAGEN – ROMMET ER TILGJENGELIG FOR DE SOM VIL DISKUTERE VIDERE. 


