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Bygge- og anleggsmarkedet
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Prognoser bygg og anlegg – Høst 2019
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Prognoser bygg og anlegg – Høst 2019
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Utfordringer

• Klima

• Ressursmangel

• Urbanisering

• Demografiske endringer

• Utenforskap

• Mangel på kompetanse
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• Digitalisering

• Grønne vekst

• Sirkulærøkonomi

• Offensiv norsk satsing 

for å møte Green Deal

Muligheter
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GrøntKlima 

og miljø



Verden overforbruker ressursene
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Arealer, vann, energi og uttak 

av naturressurser….

• Hva betyr sirkulær økonomi i 

vår sektor?

• Har utbyggere og forvaltere 

noen påvirkningsmuligheter?

• Hva må byggenæringen gjøre?



Omdømme på spill: Mange næringer i 
«trøbbel»
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Byggenæringen må bidra til å stoppe 
klimaendringene 
Bidra til et sirkulært samfunn
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Grønt



Krav fra bestillere – eksempel Oslo kommune

Oslo kommune: 

• Alle kjøretøy i Oslo skal være uten 
klimautslipp, og trafikken skal reduseres.

• Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel 
på bygge- og anleggsplasser.

• Mer klimavennlig forbruk og mindre 
avfall, og utslippsfri avfallsforbrenning.

11



Krav fra myndighetene: Klimakur: 60 tiltak
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• Norge kan mer enn halvere klimagassutslippene 

i ikke-kvotepliktig sektor frem til 2030 hvis alle 

tiltakene i katalogen over mulige utslippskutt i 

Klimakur 2030 blir gjennomført.

• Hva er nytt? Norge får nå et utslippsbudsjett for 

ikke-kvotesektoren i perioden 2021-2030. 

• Fra oppsummering under ikke veigående

maskiner:
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Alle markeder 

klareres over tid



Byggenæringen må styrke sin innovasjonskraft
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Det å skifte ut en stor maskinpark er en stor og 
langsiktig investering

• Samarbeid for å nå klimamålene 

• Dialog mellom næring og myndigheter

• Skrittvis utskifting

• Bestillerkompetanse avgjørende og kunnskap om hvilke tiltak 

som gir best effekt
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Takk for meg!
jos@bnl.no
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