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Grønn Byggallianse er 20 år!

25. oktober samlet Grønn Byggallianse bygg-, anlegg- og eiendomssektoren
til jubileumskonferansen "Bærekraft som strategi". Anledningen var 20 år
med Grønn Byggallianse og ti år med BREEAM-NOR i Norge.

Nær 350 ledere var samlet for å markere jubileet. Sentrale tema var hva har
vi fått til, hva har vi lært av og hvilke utfordringer står sektoren overfor for å
nå målene om halvering av klimagassutslippene innen 2030.

— Jeg vil sende en stor og hjertelig takk til alle medlemmer - på og utenfor
scenen- for innsiktsfulle budskap og samtaler. En tredjedel av medlemmene
våre er eiendomsutviklere og byggeiere, noe som også ble gjenspeilet i



deltakerlisten på jubileumskonferansen. Det passer også med tematikken
«bærekraft som strategi». I det legger vi at bærekraft må være en del av
kjerneaktiviteten i virksomhetene, da dette er nødvendig for å overleve i
fremtidens marked, forteller daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th.
Bramslev.

Medieglimt fra jubileumskonferansen:

Les om hvordan Grønn Byggallianse og Finans Norge gjør felles front for
raskere avklaring om definisjoner i EU-taksonomien

Les om utviklingen av BREEAM i Norge og hvordan Katharinas erfaringer er
etter 20 år med Grønn Byggallianse

Les hvordan Stig L. Bech i Wiersholm er klar på at byggherre- og
gårdeierforankringen må fortsette

I en intervjuserie i forkant av jubileumskonferansen stilte vi fire spørsmål til
fire toppledere som innledet på konferansen:

1. På hvilken måte kan bærekraft som strategi styrke
konkurranseevnen til en bedrift?

2. Har du noen tanker om hvordan bærekraftskrav kan eller bør
utvikle seg fra myndighetenes side de neste årene?

3. Hva må til for at hele bygg- anlegg- og eiendomssektoren skal
gjøre bærekraft til en selvfølge i sin virksomhet?

Les hva Mathis Grimstad i Stor-Oslo eiendom svarte her

Les hva Idar Kreutzer i Finans Norge svarte her

Les hva Kari Sandberg i EBA svarte her

Les hva Randi Lekanger i Skanska svarte her

https://www.bygg.no/etterlyser-taksonomi-avklaringer-det-begynner-a-bli-kritisk/1510365!/
https://www.bygg.no/etterlyser-taksonomi-avklaringer-det-begynner-a-bli-kritisk/1510365!/
https://eiendomswatch.no/nyheter/article14524311.ece
https://eiendomswatch.no/nyheter/article14524311.ece
https://eiendomswatch.no/nyheter/article14527122.ece
https://eiendomswatch.no/nyheter/article14527122.ece
https://www.mynewsdesk.com/no/byggalliansen/news/baerekraft-som-strategi-med-mathis-grimstad-454731
https://www.mynewsdesk.com/no/byggalliansen/news/baerekraft-som-strategi-med-idar-kreutzer-454674
https://www.mynewsdesk.com/no/byggalliansen/news/baerekraft-som-strategi-med-kari-sandberg-eba-454733
https://www.mynewsdesk.com/no/byggalliansen/news/baerekraft-som-strategi-med-randi-lekanger-454730


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 
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