
BYGGENÆRINGENS KLIMAKONFERANSE 2022

Møteledere: Adm.dir. i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås og adm.dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl

09:00: Åpning og derfor er vi her v/ ordfører i Oslo, Marianne Borgen og styreleder i EBAO, Asle Randen

09.10: Dette er dagens program v/ møtelederne

09.20:  Her står vi og dette omgir oss
 •  Byrådets klimapolitikk og virkemiddelbruk i BAE-sektoren v/ byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen
 •  Mot en grønnere BAE-næring i Europa – hvordan påvirkes vår næring?  
  v/ daglig leder i Rystad Energy, Jarand Rystad
 •  Klimastatus i BAE-næringen v/daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev
 •  Energikrise og klimakrise – regjeringens plan for en klimasmart og mer energieffektiv  
      BAE-næring v/ statssekretær i Kommunal- og distriksdepartementet, Nancy Porsanger Anti

10:15:  Målet er vi enige om. Men hvordan kommer vi dit? 
 Samtale mellom statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp), byråd for byutvikling i Oslo Hanna Marcussen (MdG),  
 konsernsjef i Veidekke og styreleder i EBA Jimmy Bengtsson, adm.dir. i DNB Næringseiendom Gro Boge og  
 stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H)

10.40: Pause

11.00: Slik kan det gjøres - tre forbildeprosjekter
 • Nybygg: Lnetts administrasjonsbygg v/ adm.dir. i Backe Rogaland, Sjur Hana
 • Rehabilitering: REBEL v/ adm.dir. i Entra, Sonja Horn
 • Anlegg: Hestenestunellen / E6 Arnkvern-Moelv v/ bærekraftsdirektør i Veidekke, Catharina Bjerke

11.30: Smarte tips og nye løsninger
 • Avfallsfrie leveranser av byggevarer i tre v/ bærekraftsjef i Bergene Holm, Hege Voll Midtgaard
 • Slik fikset vi strøm med battericontainer v/ anleggsleder i Aktiv Veidrift Entreprenør, Steffen Ask og  
  daglig leder i Aktiv Veidrift, Jan Ask Lervik

12.00: Presentasjon av nominerte kandidater til Byggenæringens Klimapris 2022

12.10: Lunsj

Hvilke klimakrav vil bygg-, anleggs og eiendomsnæringen møte i tiden som kommer? Hvordan påvirker beslutninger i EU, hos myndighetene her hjemme eller blant store,  
offentlige bestillere hvordan næringen skal levere? Og ikke minst: Hvordan påvirkes næringen av den pågående energikrisen, og krigen i Ukraina?  

Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygg-, anlegg og eiendomsnæringen må forholde seg til. Konferansen skal også vise konkrete løsninger for å levere  
på klimakravene, dele «best practice» og erfaringer. Byggenæringens klimakonferanse er arenaen for praktikeren, enten du er tiltakshaver, prosjekterende, utførende eller leverandør.

Påmelding snarest. Deltakeravgift er kr. 625,- for konferansen, kr. 1165 ,- for festmiddag.  
For spørsmål, kontakt direktør i EBA Oslo, Akershus og Østfold, Ole Henrik Ystehede på epost: ohy@eba.no  
eller mob: 98 26 05 73 eller rådgiver Hilde Mari Bjørke på epost: hmb@eba.no eller mob. 47 35 63 91.  
Med forbehold om endringer.

13.10: Klimakrise og naturkrise – hvordan oppnår vi bærekraftig areal- og stedsutvikling?
 • Hvor og hvordan skal vi bygge hvis vi skal ta vare på naturen v/ generalsekretær for Sabima, Christian Steel
 • Kan vi få byutvikling med 300 prosent mer natur? v/ direktør bærekraft og samfunnskontakt  
  i Mustad Eiendom, Eili Vigestad Berge
 Samtale mellom innlederne og byrådssekretær for byutvikling i Oslo, Herman Søndenaa (MdG).  
 Samtalen ledes av direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh

13.45: Klima og energikrise – hvordan blir fremtidens bygg?
 • Slik vil morgendagens bolig kutte i klimautslipp, energikostnader og produsere mer energi enn den bruker  
  v/ konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik
 • Slik blir framtidens klimavennlige formålsbygg v/ adm.dir. i Oslobygg, Eli Grimsby
 Samtale med innlederne ledet av direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i BNL, Guro Hauge

14.20: Pause

14.40: Utslippsfritt – er det mulig?
 • Slik gjorde vi det på Klosterenga v/ daglig leder i Braathen landskapsentreprenør, Bjørn-Arild Dahl
 • Lavkarbonbetong og elektriske betongbiler er fremtiden v/ adm.dir. i Unicon, Eric Staurset
 Samtale med Staurset, prosjektleder i Braathen landskapsentreprenør, Kai Vegar Østnes, seksjonssjef  
 i vann- og avløpsetaten i Oslo, Espen Hauge og miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson.  
 Samtalen ledes av spesial rådgiver politikk og kommunikasjon i Grønn Byggallianse, Morten Nordskag

15.15: De fleste bygg er bygget – hvordan blir de bærekraftige, attraktive for leietakere og får leve lenger? 
 • KA23 – Norges første sirkulære bygg med vernestatus. Hvordan kan det endre hvordan vi tenker om eiendom?  
  v/ prosjektdirektør i Höegh Eiendom, Atle Sundby
 • Sirkulær Ressurssentral – markedsplass for sirkulært ombruk av byggematerialer i Osloregionen  
  v/ daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, Emil Rygh
 Samtale med innlederne ledet av daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev

15.50: Slik når vi klimamålene – sammen
 • Kom med klimamålene – næringen er klar v/ adm.dir. i BNL, Nina Solli
 • Vi når ikke målene uten tett samarbeid mellom næring og myndigheter  
  v/ byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen

16.10: Oppsummering og avslutning v/ møtelederne

 Tirsdag 29. november  Festsalen i Oslo Rådhus

Festmiddag i Oslo Rådhus

Konferansen arrangeres av EBA Oslo, Akershus og Østfold i samarbeid med BNL, EBA, Norsk Eiendom, Byggevareindustrien, Treindustrien, Rør Norge,  
Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Oslobygg. Faglig tilrettelegging ved Grønn Byggallianse. Teknisk arrangør er Byggenæringens Mediesenter.

Samarbeidspartnere:

Treindustrien Fra klokken 19 serveres tre-retters festmiddag i Bankettsalen i Oslo Rådhus.  
Middagen markerer slutten på dagens konferanse, og feiring av vinneren av  

«Byggenæringens klimapris 2022». 
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