
En næring i endring
– hvordan kapitalisere 
på miljøkrav?

Entreprenørforeningen Bygg og anlegg 
inviterer til Entreprenørdagen 2021
27. mai kl. 9-11. Digital konferanse.

Meld deg 
 på her!

Se program
neste side

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med  
40 % innen 2030.  

Bygge- og anleggsnæringen er en avgjørende bidragsyter med store ambisjoner for sitt bidrag til en 
bærekraftig fremtid. Det forventes at næringslivet går foran og skaper nye innovative løsninger og bidrar til 
en omstilling som reduserer CO2 – avtrykket og gir et mer bærekraftig samfunn.

For å lykkes er det avgjørende å ta i bruk ny teknologi, og at kunder og bestillere må etterspørre innovasjon 
og belønne miljø i sine anskaffelser. Hvordan skal bransjen levere på krav fra myndighetene? Dette er blant 
temaene du får høre mer om på Entreprenørdagen 27. mai  

Møt blant annet:
• Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
• Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft, Finans Norge
• Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
• Ståle Rød, konsernsjef, Skanska Norge AS
• Eli Grimsby, adm dir Oslo Bygg KF, Oslo Kommune
• Samferdselsminister Knut Arild Hareide
• Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Jimmy Bengtsson, konsernsjef Veidekke ASA

Med flere

 www.eba.no

https://events.provisoevent.no/nho/events/entreprenoerdagen-27-mai-2021/register
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Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. 
 Det har stor betydning hvordan vi bestiller, planlegger, bygger, drifter, vedlikeholder og resirkulerer.  

Og hvordan skal vi etterleve krav myndighetene stiller? 

Torsdag 27. mai kl. 09-11

Kl. 09.00 Velkommen 
 Kari Sandberg, administrerende direktør 
 Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og 
 Eirik Gjelsvik, styreleder EBA 

Kl. 09.08 Hvordan kan NTP bidra til sysselsetting og   
 verdiskapning -kan vi stole på at den er forut-
 sigbar? Regjeringens mål om en effektiv   
 samferdselssektor med bærekraftig bygging og  
 fossilfrie anleggsplasser.  
 Samferdselsminister, Knut Arild Hareide 

Kl. 09.16 Veien ut av krisen. Markedsutvikling og 
 prognoser. Byggenæringen har klart seg relativt  
 godt – enn så lenge. 
 Direktør Samfunnsøkonomi, Øystein Dørum, NHO
 
Kl. 09.26    Hvilket aktivitetsnivå kan vi forvente i den første  
 perioden av NTP, og hvordan vil Statens Veg- 
 vesen bestille på miljøkrav. 
 Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, SVV

Kl. 09.35 Forutsigbarhet, miljøkrav og verdiskaping. 
 Hva bidrar bransjen med og hvorfor er det viktig  
 med tidlig involvering?
 Konsernsjef, Ståle Rød, Skanska Norge 

Kl. 09.45 Spørsmål fra “salen”
 
Kl. 09.50 Myndighetenes krav og ambisjoner. Krav til  
 klimagassregnskap
 Kommunalminister, Nikolai Astrup, Kommunal og  
 moderniseringsdepartementet

Kl. 10.00 Nye krav fra finansnæringen – hva kan næringen  
 forvente?
 Direktør for bærekraft, Agathe Schjetlein, 
 Finans Norge  

Kl. 10.08 Hva kan vi  forvente av Oslobygg som stor 
 offentlig kunde?
 Adm. dir., Eli Grimsby, Oslobygg KF

Kl. 10.16 Hva vil leietakere kreve? 
 Leder Leietakerrådgivning, Anne Bruun-Olsen,  
 Cushman and Wakefield Realkapital 

Kl. 10.26 Erfaringer fra prosjekter i Veidekke – hvilke av  
 dagens prosjekter svarer på de eventuelle nye  
 kravene? 
 Konsernsjef,  Jimmy Bengtsson, Veidekke  

Kl. 10.34 Panelsamtale i studio 
 Ledes av Katharina Branslev, Grønn Byggallianse
   
Kl. 10.55 Sverige innførte klimaregnskap i 2020, hvilke  
 erfaringer har bransjen og har kravende vært  
 krevende for bransjen?   
 Konsernsjef, Tomas Carlsson, NCC  

 Kl. 11.05 Entreprenørdagen avsluttes 
   
 


