
   
 

CEEQUAL  - workshop – del og lær. Delta den 14.november 2018 

Grønn Byggallianse tilbyr i samarbeid med SINTEF nettverk for grønn anleggssektor et 

seminar (Workshop) om bruk av  CEEQUAL, et internasjonalt, frivillig og markedsdrevet 

miljøsertifiseringssystem for infrastruktur- og anleggsprosjekter. 

Hvorfor denne workshopen? 

Det er økende fokus på miljø og bærekraftig byggeri – også innen infrastrukturprosjekter. 

Stadig flere etterlyser systematikk og metode for å sikre at prosjekter planlegges og bygges 

på en så skånsom måte som mulig. Vi inviterer til dette seminaret der vi ønsker å dele med 

dere og hverandre bruk av Ceequal i Norge;  

Spørsmål vi ønsker å diskutere er – Kan verktøyet brukes? 

Hva er utfordringene med et slikt verktøy? Hva bør være neste skritt for Grønn Byggallianse 

og nettverkene? 

SINTEF nettverk for grønn anleggssektor, EBA og RIF sine nettverk og Nye Veier har alle vist 

interesse for å vite mer om verktøy som kan bidra i å øke kunnskapen om hvordan man kan 

jobbe med økt bærekraft i infrastrukturprosjekter. Derfor arrangerer vi denne workshopen. 

Seminaret tilbys kun til spesielt inviterte.  

Det kreves bakgrunnskunnskap om Ceequal tilsvarende kurs som avholdes den 

13.november. Les mer om det og meld deg på http://ngbc.no/produkt/ceequal-

introduksjonskurs-13-november-2018/  

 

CEEQUAL  - workshop 

Tid: Onsdag 14.november fra 09.30-15.00 

09.30 – 10.00 - Kaffe 

10.00 – Start WS  

11.30 – 12.15 - Lunsj 

Seminarslutt ca. kl 15.00 

Sted: SINTEF Oslo, Forskningsvegen 3B, 0313 Oslo 

Agenda:  

Norsk aktør 

 -  erfaringsdeling, hva, hvorfor, hvordan 

-  Arntkvern Moelv prosjektet v/Lisa Gärtner – Veidekke 

Internasjonal aktør 
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- erfaringsdeling, hva, hvorfor, hvordan - BRE ved Chris Broadbent 

Vi jobber med å få en aktør til som har erfaring fra Norge. Dersom det er noen andre som 

har erfaring og ønsker å dele dette i plenum – ta kontakt med oss! 

Diskusjon/arbeidsgrupper 

Nye veier  – behov/utfordringer   

- Hva ser de som behov (muligheter ved Ceequal)? 

- Hva ser de som utfordrende? 

Diskusjon/arbeidsgrupper 

Erfaringer fra sertifiseringssystem 

- BREEAM-NOR – kan vi lære noe av det? – Anders Nohre-Wallden, utviklingssjef i 

Grønn Byggallianse 

 

Dersom man skal implementere verktøy i Norge  – hva må til? Diskusjon og refleksjon 

Veien videre – hva skjer nå? 

 

For påmelding – gå hit: https://events.provisoevent.no/sintefbyggforsk/events/ceequal-

workshop/register  

Seminaret/Workshop’en er gratis.  

 

Velkommen! 

Med vennlig hilsen 

 

For Grønn Byggallianse     For SINTEF 

Anders Nohre-Walldén     Terje Kristensen 

Anders.nohrewallden@byggalliansen.no   terje.kristensen@sintef.no  

932 34 955       97 15 27 02 
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