KLIMA- OG ENERGINETTVERK FOLLO

Folloseminar om miljø- og klimakrav i bygg- og anleggsprosjekter
En stor del av kommunenes klimagassutslipp kommer fra kommunenes egne bygg- og
anleggsprosjekter. - Hvordan kan kommunene ved å stille miljøkrav i anskaffelse av nye bygg-,
rehabilitering- og vei- og VA prosjekter redusere klimagassutslipp og miljøbelastning?

Sted: Store sal, Ås kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås
Tidspunkt: Onsdag 10. november Kl 12.00-15.30
Målgruppe: Folkevalgte og fagfolk innen eiendom,
prosjekt-kommunalteknikk, innkjøp og planlegging

Program
12.00-12.30
12.30- 13.45

Lønsj og mingling på tvers av kommuner og bransjer
Del 1: Ulike aktører forteller om utfordringer og muligheter ved å stille klimaog miljøkrav i bygg- og anleggsprosjekter. Veilederen «Miljøkrav og kriterier
for bygge- og anleggsprosjekter» blir presentert.
Velkommen Eivind Hoff-Elimari, varaordfører i Nesodden kommune
Innledning og bakgrunn om prosjektet «Kartlegging av miljøkrav for
byggeprosjekter» Pauline Johanne Kajl, miljørådgiver i Nesodden kommune
Klimarådgiving i anskaffelser - tilbud Viken kommunene Erik Gathen,
prosjektleder i Viken fk og Klima Østfold
Innledning om maldokumentet, veilederen og overføringsverdi til andre
kommuner
Julie Lyslo Skullestad, spesialrådgiver klimapåvirkning & bærekraft og BjørnYngve Krinzler Eriksen, seniorrådgiver VVS, energi & miljø i Aase Teknikk AS
Første fossilfrie anleggsplass med utslippsfrie maskiner i regi av Fredrikstad
kommune
Lisleby allé gang- og sykkelvei. Malte Sebastian Hinsch, teamleder anlegg og
Joachim Sletvold, prosjektleder anlegg i Fredrikstad kommune
Fremoverlente bestillere – fremoverlente leverandører. -Hva forventer
byggebransjen av klima- og miljøkrav fra det offentlige, og hvordan jobber vi
med å redusere klimautslipp i bygg- og anleggsprosjekter. Randi A. Lekanger,
Direktør for Bærekraft og Miljø i Skanska Norge AS

13.45-14.00

Pause

14.00-15.15

Del 2: Hvordan bruke veilederen «Miljøkrav og kriterier for bygge- og
anleggsprosjekter» i kommunens prosjekter?
En gjennomgang og introduksjon til praktisk bruk av veilederen for bygge- og
anleggsprosjekter og ulike verktøy. Praktiske oppgaver og gruppearbeid. V/
Julie Lyslo Skullestad og Bjørn-Yngve Krinzler Eriksen i Aase Teknikk AS.
14:00-14:20: Krav til klimagassberegninger for bygg
14:20-14:35: Gruppediskusjon om erfaringer med miljøkrav
14:35-15:00: Øvrige miljøtemaer, gjennomgang av utvalgte krav
15:00-15:15: Gruppeoppgave bruk av maldokument
15:15-15:25: Oppsummering og spørsmål

15.25-15.30

Avslutning og veien videre

Kontaktinformasjon
pauline.kajl@nesodden.kommune.no eller tanja.auren@frogn.kommune.no

