
Workshop om klimakrav: Hvordan kan bransjen og kommunene 

komme i mål med utslippsfrie anleggsplasser i 2025? 

 

11.00 – 11.30: Registrering og enkel servering/kaffe 

11.30 – 11.45: Velkommen og hvorfor er vi samlet her idag 

• Velkommen hit fra Audun Lågøyr, nestleder EBA Oslo og Akershus, og Skanska.  

• Velkommen fra Heidi Sørensen, klimadirektør, Oslo kommune 

 

11.45 – 11.55: Praktisk opplegg ved vert for dagen – Morten Nordskag, Grønn 

Byggallianse.  

 

11.55 – 12.55: WORKSHOP   

*********** 

1. Hvordan sikrer vi tilstrekkelig energi til utslippsfrie byggeplasser? 

Stikkord: Permanent og midlertidig energiforsyning, hva finnes og hva mangler? Roller og ansvar, 

timing og planlegging – dialog mellom byggherre/bestiller, leverandør og nettselskap. Hvordan 

finner vi løsninger sammen? 

 

2. Hvordan får vi nok tilgang på maskiner og utstyr til utslippsfrie 

byggeplasser? 

Stikkord: Hva finnes og hva mangler av maskiner, hvor er flaskehalsene på levering osv. nå, og 

hvordan ser markedet ut om to år? Hvordan finner vi løsninger sammen? 

 

3. Trenger vi endringer eller styrking av offentlige støtteordninger eller 

andre virkemidler? 

Stikkord: Støtte fra Klimafondet i Oslo kommune, og Enova – er det nok, bør det endres? Er det 

andre virkemidler som er viktigere, evt. felles innspill eller ønsker til andre virkemidler i statlig eller 

kommunal regi?  

 

4. Hva må til for å få utslippsfri og biogass på transport til bygg og anlegg? 

Stikkord: Hvordan sikre tilstrekkelig lading og fylling til transport innen 2025, hva trengs det mer av, 

og evt. hvor? Får vi nok kjøretøy i tide og hvor er det eventuelt problematisk? Hvordan finner vi 

løsninger sammen? 

 

5. Kontraktsoppfølging og rapportering: Hvordan sikrer vi at utslippsfrie 

maskiner og utstyr benyttes? 

Stikkord: Hvilke utfordringer eksisterer knyttet til utslippsfrie maskiner per i dag? Hva kunne 

vært løsningen på utfordringene? Hvordan fungerer kontraktsoppfølgingen fra 

oppdragsgiver?  

*********** 

12.55 – 13.10: Kaffepause/mingel/tid til prat (15 min) 

 

13.10 – 14.00: Presentasjon til politikere og beslutningstakere  

Morten Nordskag fra Grønn Byggallianse ønsker velkommen tilbake til plenum.  



 

Politikersesjon:  

• Hilsen fra nabokommuner: Vi vil også stille høye miljøkrav og ønsker utslippsfrie 

anleggsmaskiner – skape et regionalt marked  

o Bærum kommune: Siw Wikan, varaordfører i Bærum 

o Asker kommune: Elisabeth Holter-Schøyen, leder hovedutvalg 

samfunnstjenester 

• Finansbyråd i Oslo Einar Wilhelmsen: Hva vil vi gjøre med innspillene fra i dag? 

Kort intro før bordene presenterer sine innspill fra workshopen. 

o Hver bordvert oppsummerer noen sentrale funn og anbefalinger i plenum 

o Evt. kort kommentar/avsluttende refleksjoner.  

 

14.00: Slutt for dagen – rommet er tilgjengelig for de som vil henge ut og diskutere litt videre.  


