
BYGGENÆRINGENS KLIMAKONFERANSE
Hvilke klimakrav vil bygge- og anleggsnæringen 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: Hva kan vi vente av bankene? Byggenæringens klimakonferanse skal gi oversikt over de viktigste nyhetene bygge- og anleggsnæringen 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 byggherre eller leverandør.

 Ordstyrere Kari Sandberg, adm.dir. EBA og Tone Tellevik Dahl, adm.dir. Norsk Eiendom

08:00  Registrering

09:00  Åpning v/ordfører i Oslo, Marianne Borgen 

09:05  Velkommen og derfor er vi her
  v/ styreleder EBAO, Asle Randen og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen 

09:20  Her står vi – hvor går vi
 • Vår næring kan og vil bidra med store klimakutt  v/ Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

09:35  Hva skjer – nye rammebetingelser med betydning for deg 
 • Ny regjeringsplattform v/ statssekretær KMD Nancy Charlotte Porsanger Anti
 •  Taksonomien – hva er det og hva betyr det? v/ rådgiver The Governance Group, Line Asker
 • Nye krav fra bankene v/ rådgiver klima og grønn finans Kommunalbanken, Kia Haavi
 • Krav om klimagassutslipp i TEK v/ daglig leder Context AS, Rolf Hagen  

10:15  Pause  

10:35  Hva skjer – nye rammebetingelser med betydning for deg forts.
 • Krav i Oslo om utslippsfrie byggeplasser i 2025  v/ finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen
 • Klimakrav i nye reguleringsplaner v/ byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen
 • Krav til klima og miljø i våre fremtidige kontrakter – med fokus på drift, vedlikehold og verdiøkning 
  v/ direktør Statens Vegvesen, Bjørn Laksforsmo
 • Klimakrav i samferdsel v/ fylkesråd i Viken Fylkeskommune, Olav Skinnes
 
11:20  Nyttige verktøy og støtteordninger for å levere på nye rammebetingelser 
 • DFØs nye handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser 
  v/ avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Marit Holter-Sørensen
 • Støtteordninger for klimatiltak v/ direktør Klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen
 
11:50  Musikalsk innslag 

12:00 Lunsj 

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.

Påmelding innen 12. november. Deltakeravgift er kr. 525,- for konferansen, kr. 1065,- 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. Med forbehold om endringer.

13:00  Musikalsk innslag 

13:05  «Best Practice» - slik kan vi gjøre det
 • Kjente og ukjente verktøy for bærekraft v/ leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen
 • Krav til klimagassregnskap i Bergen kommune – hva gjelder og erfaringer  
  v/ direktør Klimaetaten i Bergen, Stina Ellevseth Oseland
 • Utslippsfrie byggeplasser – veien videre v/ miljøsjef Veidekke Bygg, Anette Moritz 
 • Utslippsfri transport av materialer v/ prosjektleder Heidelberg Cement, Lars Erik Marcussen
 • Utslippsfri transport av håndverkere v/ regiondirektør Bravida, Dag Vidar Kvernbråten
 • Timber Extensions on Existing Buildings
  v/ førsteamanuensis ved NTNU og Woodsol, Haris Stamatopoulos

14:25  Pause   

14:30 «Best Practice» - fortsetter
 • Krav til økt ombruk og materialgjenvinning v/ adm. dir. Avfall Norge, Cecilie Lind 
 • Det vi bygger i dag må være klart for neste liv v/ sjefsrådgiver Skanska, Marit Thyholt
 • FutureBuilt-prosjektet KA13 – Norges første fullskala sirkulære bygg  
  v/ senior prosjektleder Entra, Håvar Haugen Espelid 
 • FutureBuilt-prosjektet Oksenøya: 50% kutt er mulig med dagens løsninger  
  v/ miljørådgiver Veidekke, Nils Nilsen
 
15:15  Hvordan bør ambisiøse kommuner stille ambisiøse klimakrav? 
 Samtale mellom Ståle Rød, konsernsjef Skanska, Jimmy Bengtsson, 
 konsernsjef Veidekke, Eli Grimsby, adm.dir Oslobygg og 
 Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant (Sp)
 Samtalen ledes av Katharina Th. Bramslev

15:45  Presentasjon av kandidater til Byggenæringens klimapris

16:00  Avslutning 

17.00 Festmiddag i Bankettsalen

 Tirsdag 23. november  Festsalen i Oslo Rådhus

Samarbeidspartnere: Festmiddag i Oslo Rådhus

Treindustrien Fra klokken 17.00 serveres tre retters festmiddag i Bankettsalen i Oslo Rådhus. 
Middagen danner avslutning på dagens konferanse, og her vil vinneren av 

«Byggenæringens klimapris» bli kåret.
 

«Byggenæringens Klimapris» skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske 
 verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. 

Prisen er på kr. 250.000, og vurdering av kandidater samt kåring av en vinner skjer i en bredt  
sammensatt jury. Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold som har etablert prisen, som skal deles ut årlig.

Klikk 
her for påmelding


