Leverandørkonferanse
- utslippsfrie bygge- og
anleggsplasser

08.30

Registrering og servering av kaffe

09.00

Del 1: Fra pilot til skala
• Velkommen, Ellen Hambro, direktør for
Miljødirektoratet
• Utslippsfri innovasjon er grønt skifte i praksis
Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Utslippsfrie byggeplasser er innen rekkevidde.
Nå går vi i dialog med bygg- og anleggsnæringen for å sammen strekke oss
i riktig retning mot utslippsfri teknologi.

• Fremtiden er utslippsfri
Frederic Hauge, leder Bellona
• Fra politikk til handling – Raymond Johansen,
byrådsleder i Oslo kommune
• Oppsummering og mål for dagen, Tina Sølvberg,
Nasjonalt program for leverandørutvikling

10.15
10.30

Kaffe og benstrekk
Del 2: Oslo kommune i front
• Fra fossilfrie til utslippsfrie byggeplasser - Per Morten
Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg
• Vi finner løsninger sammen med andre? - Eli Grimsby,
administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg
• Utfordringer og muligheter for entreprenører og
leverandører - Randi Lekanger, miljøsjef i Skanska

11.30

Del 3: Økt etterspørselsvolum: offentlige
utbyggeres kommende krav
• Omfanget av kommende anskaffelser neste fem år
• Etterspørselsvolum fra byggherresiden
Morten Dybesland, avdelingsdirektør strategisk
stab i Statsbygg
• Etterspørselsvolum fra anleggssiden
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Statens
Vegvesen
• Klima og miljøkrav i ny lov om offentlige anskaffelser
Hans Olaf Delviken, seniorrådgiver i Difi

12.00

Lunsj

12.45

Del 4: Dialog med markedsaktørene
• Diskusjon og tilbakemeldinger på felles og veiledende
kunngjøring om utslippsfri bygg- og anleggsteknologi

14.15

Kaffe og benstrekk

14.30

Del 5: Oppsummering og veien videre
• Fra prat til handling – hva må til på veien videre?
Marius Holm, daglig leder i Zero
• Virkemidler og relevante støtteordninger som
muliggjør utviklingsløp:
• Støtte til nullutslippstransport, Arnt-Gunnar
Lium, seniorrådgiver transport i Enova
• Pilot-E sin kommende utlysning Tor Mühlbradt, spesialrådgiver i Innovasjon
Norge
• Oppsummering og konkret prosess videre - Tina
Sølvberg, Nasjonalt program for leverandørutvikling

15.15

Slutt

