
   
 

   

Støttes av:   

 

Deltakersamling: Miljø & bærekraft 
 

Miljø og bærekraft blir tema når Norwegian Tunnel Safety Cluster i samarbeid 
med Klimapartnere Rogaland inviterer til årets siste deltakersamling. Det 
langsiktige målet i nasjonal transportpolitikk er å utvikle «et transportsystem 
som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet» (Nasjonal transportplan 2018-2029). Dette har bl.a. 
bidratt til at oppdragsgiverne i flere anbud starter med å innføre strengere 
miljøkrav.  

Overgangen til et lavkarbonsamfunn innebærer store forandringer, 
miljømessige, sosiale så vel som økonomiske. Hva skjer på tunnelfronten og 
hvordan kan vi bidra til at vi når FNs klimamålsetting?  

 

Tidspunkt: Onsdag 14. november, kl. 1100 – ca. 1700 
Sted: Måltidets Hus, møterom «Hos Ingrid»  
 

Arrangementet er gratis og forbeholdt deltakerne i Norwegian Tunnel 
Safety Cluster.  



   
 

   

Støttes av:   

PROGRAM 
11:00 – 12:00 Registrering og lunsj  

 
12:00 Velkommen 

v/klyngeleder Helen Roth 
  

12:05 – 12:45 Omstilling til lavkarbonsamfunnet 
v/professor Oluf Langhelle, UiS 
 

12:45 – 13:10 - Vi må gjøre noe med problemene, ikke behandle symptomene 
v/Merete Landsgård, ytre miljøkoordinator for Rogfast, Statens vegvesen 
 

13:10 – 13:40 Kaffepause 
  

13:40 – 14:05 Sammen for en grønnere anleggssektor 
v/Christian Herheim, Klimapartnere Rogaland  
 

14:05 – 14:30 Slik jobber vi med å redusere vårt fotavtrykk 
v/Nils Endre Eikeland, HR/HMSK-leder Velde Industri AS 
 

14:30 – 14:55 Hva kan vi gjøre for å redusere utslippene ved anleggsarbeid? 
v/Tor Bjarne Olsson, spesialrådgiver RISA AS 
 

14:55 – 15:25 Kaffepause med noe å bite i 
 

15:25 – 15:50 Erfaringer med å gå inn i et helt nytt marked 
v/Håkon Winterseth, faglig leder Firesafe AS 
 
 

15:50 – 16:10 Nytt fra klyngeledelsen 
v/Helen Roth 
 

16:10 – 17:00 Bedriftspresentasjoner, 3 x 15 minutter 
• AXIS Communications v/Jens Strinsjö 
• Geograf AS v/Per Kverneland 
• Kaefer Energy v/Arve Martinsen 

 
17:00 AVSLUTNING   

 

Om kvelden blir det juletapas for klyngens deltakere på hotel Ydalir vis á vis Måltidets Hus. 
Se eget program nedenfor for mer informasjon. Vi samles i hotellbaren før middagen. 

* Med forbehold om endringer i programmet. 



   
 

   

Støttes av:   

 
Juletapas 

 

 

 
Tidspunkt: Onsdag 14. november, kl. 18:00 – 22:00  
Sted: Ydalir hotell, Telegrafdirektør Heftyes vei 99, 4021 Stavanger   
 

Nettverksmiddagen i klyngen er en god arena for å bli bedre kjent med de andre deltakerne i 
klyngen. Denne gangen har vi bestilt juletapas hos Ydalir hotell vis á vis Måltidets hus.   

Det blir mingling i baren fra kl. 1800 og så setter vi oss til bords kl. 1900.  

Pris:    kr 350,- per person 
Påmeldingsfrist:  mandag 5. november  

Klyngen sender ut faktura for middagen. Drikken bestilles og betales av den enkelte på 
stedet. 

Bindende påmelding  

Det er mulig å bestille overnatting fra 14. til 15. november på hotell Ydalir til kr 1 090.  
Hotellrom bestilles på hello@ydalir.no. Husk å oppgi bookingkode «YdalirTunnel» ved 
bestilling.  

mailto:hello@ydalir.no
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