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Nettverk bærekraftige batterier … 19 mai, 2022
Agenda

09:00 Velkommen, oppsummering fra møte mars 2022 v/DFØ 

Ca. 09:10 Siste nytt  v/alle anskaffelser, utfordringer, muligheter knyttet til bærekraftige batterier v/alle … 

Ca. 09:20 Status Low emission vehicle program – Electronics Watch v/Geir Rossebø & Stine Foss Oslo kommune 

Ca. 09:40 Batteriprosjekt Malmø – Road map v/Olov Källgarn, Malmø - Sverige

Ca. 10.00 Hele bilen til null, hvordan kutt utslipp og styrke sporbarhet knyttet til produksjon av kjøretøy og batterier v/ Knut A Vold, Zero 

Ca. 10:30 Diskusjon – refleksjon 

neste møte onsdag 21 september  kl. 09-10.30, temaer, teamsområdet, annet 



Om nettverket 

DFØ har på forespørsel fra flere offentlige innkjøpere tatt initiativ til 

et nettverk om bærekraftige batterier. Her inviteres relevante store 

offentlige innkjøpere til faglig påfyll og diskusjon. 

Formen vil være arbeidsmøter der det skal være lav terskel for å 

utveksle informasjon og stille spørsmål, og vi legger opp til aktiv 

deltakelse.











Runde rundt bordet/skjermene … v/alle

• Har det skjedd noe eller kommer til å skje noe vedrørende bærekraftige batterier 

i din virksomhet eller andres …

• Oslo kommune

• Trondheim kommune

• Ruter

• Skyss

• Posten

• Stavanger kommune

• Troms og Finnmark fylkeskommune

• Sykehusinnkjøp

• Bergen kommune, Norske Tog, Klima Viken, Kolombus, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trondheim kommune, Nordland 

kommune  …



Nettverk bærekraftige batterier … 19 mai, 2022
Agenda

09:00 Velkommen, oppsummering fra møte mars 2022 v/DFØ 

Ca. 09:10 Siste nytt  v/alle anskaffelser, utfordringer, muligheter knyttet til bærekraftige batterier v/alle … 

Ca. 09:20 Status Low emission vehicle program – Electronics Watch v/Geir Rossebø & Stine Foss Oslo kommune 

Ca. 09:40 Batteriprosjekt Malmø – Road map v/Olov Källgarn, Malmø - Sverige

Ca. 10.00 Hele bilen til null, hvordan kutt utslipp og styrke sporbarhet knyttet til produksjon av kjøretøy og batterier v/ Knut A Vold, Zero 

(tbc .. Kan erstattes av en videre diskusjon)

Ca. 10:30 Diskusjon – refleksjon 

neste møte onsdag 21 september  kl. 09-10.30, temaer, teamsområdet, annet 


