
 V E L K O M M E N  T I L  D E M O N S T R A S J O N  O G  
T E S T  A V  F O S S I L F R I E  M A S K I N E R  O G  R E D S K A P E R

Dato: 28. september kl. 10:00 - 16.30                           
Sted:Buskerud videregående skole,  
Buskerudveien 134, 3340 Åmot 

Målgruppe:  Bønder og andre landbruksinteresserte, kommuner og næringsliv 

Vi inviterer til demonstrasjon av nye fossilfrie teknikker og metoder 
på Buskerud vgs tirsdag 28. september kl. 10.00.

 
På arrangementet vil det være mulig å teste en rekke fossilfrie løsninger i sitt 
"rette element". Vi stiller med alt fra biler og gartnermaskiner, til hjullastere, 

gravemaskiner, korntørke og flishuggere. 
 

I tillegg vil en rekke importører kunne svare på spørsmål som kan hjelpe deg i 
jakten på den riktige løsningen for deg. 

 



Hvilke fossilfrie løsninger finnes på markedet v/ Gabriel Wergeland Krog,
prosjektleder for “Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy”.
Fagforedrag : kort intro til de ulike fossilfrie maskinene som demonstreres utendørs. 

Program:

09.00  Webinar - «Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i
anskaffelser av varer og tjenester» (les mer på side 3)
Dagen koordineres med arrangementet «Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i
anskaffelser av varer og tjenester» som har klimarådgivere og innkjøpere i kommunen
som målgruppe. Dette arrangementet er et webinar som vil sendes fra Buskerud vgs fra
kl 09.00, men som det vil være mulig å få med seg fysisk dersom du ønsker å få med deg
resten av programmet på Buskerud vgs denne dagen. Ønskes fysisk deltakelse, så benytt
påmeldingsskjema i denne invitasjonen. For mer informasjon og påmelding for digital
deltakelse – klikk her.

11:30 Lunsj-servering

12:00  Velkommen

Hele dagen vil leverandørene demonstrere sine maskiner 
og besøkende kan teste.

16:30 - Demo avsluttes for besøkende 
*med forbehold om endringer

Arrangementet krever påmelding. Meld deg på her!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gabriel  Wergeland Krog eller Torbjørn Kristiansen
Gabrielk@viken.no / fmostkr@statsforvalteren.no 

Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. 

https://klimaostfold.no/events/fellesinitiativ-for-omstilling-til-fossilfri-transport-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester/
mailto:fmostkr@statsforvalteren.no
https://klimaostfold.no/events/fellesinitiativ-for-omstilling-til-fossilfri-transport-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester/
https://klimaostfold.no/events/demonstrasjon-og-test-av-fossilfrie-maskiner-og-redskaper-buskerud/


Velkommen v/Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken
fylkeskommune
Inspirasjonsforedrag: Hvorfor vi trenger et felles krafttak i Viken-kommunene? –
Jenny Skagestad, Miljøstiftelsen Zero.
Erfaringer fra anskaffelse av persontransporttjenester og håndverktjenester i
Fredrikstad kommune – Jorunn Amundgård og Kristian Fladeby, Fredrikstad
kommune.
Oslo kommunes krav og metodikk for å oppnå klimavennlig transport i vare- og
tjenesteanskaffelser – Geir Rossebø, Oslo kommune.

Hva, hvorfor og hvordan, Erik Gathen og Stine Eriksen, Klima Østfold/Viken
fylkeskommune.
Spørsmål og svar

Webinar - «Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av
varer og tjenester» 

Viken fylkeskommune og Klima Østfold inviterer alle Viken-kommuner med på et felles
krafttak for å etterspørre vare- og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på
elektrisitet, hydrogen og biogass.

Tidspunkt: 28. september kl. 9.00-11.00 - Lenke til webinar

Mange kommuner har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport i sine
kommuner, men mangler verktøyene for å få dette til. På dette webinaret blir det
derfor presentert en oppskrift kommunene kan bruke for å enkelt etterspørre vare-
og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ved
at mange kommuner står sammen og etterspør dette i sine innkjøp kan vi sende et
kraftig signal til markedet om at omstilling må til.

I webinaret vil vi få inspirerende innlegg og erfaringsutveksling fra noen kommuner
som allerede har jobbet godt med dette. Etterpå vil fellesinitiativet bli presentert –
hva, hvorfor og hvordan.

Hovedmålgruppen for webinaret er klimarådgivere og innkjøpere i kommunene og vi
håper du vil spre invitasjonen i din kommune eller nettverk.

Del 1: Inspirasjon

Pause

Del 2: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport av varer og tjenester

 
 

https://klimaostfold.no/events/fellesinitiativ-for-omstilling-til-fossilfri-transport-i-anskaffelser-av-varer-og-tjenester/
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