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«Bamatomten»

Økern Torgvei 30
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I de siste årene har Bama holdt til på 

Økern med distribusjonssenter, lager 

og kontor.



Fra «Bananmodneri» til 

boligprosjektet Nybyen Økern
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• Totalentreprise NS 8407

• Rivestart våren 2015

• Byggestart høsten 2015

• Ferdigstillelse sommeren 2019

• Planområde ca. 30.000 m²

• 403 leiligheter 

• 35.000 m² BRA over terreng
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Hvordan organiserte dere, med tanke på kontrakter

og ansvar?

• Kontrakt 

- Totalunderentreprise iht. NS 8417

• Myndighetskrav

- Miljøsaneringsbeskrivelse

- Grunnundersøkelser og tiltaksplan for terrenginngrep i 
forurenset grunn

- All disponering av riveavfall (også ombruk og gjenvinning) 
skal dokumenteres i riveprosjektets avfallsregnskap og 
sluttrapport

• Ansvar

- Prosjektet har ikke fraksjoner for blandet avfall, noe som 
stiller strenge krav til sortering for alle involverte firmaer i 
prosjektet
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Mål/Krav

• Lovkrav: 60% avfallssortering

• Betonmast ISO 14001 sertifisert

• Konsernkrav minimum 70% avfallssortering

• Maks. levert 20kg avfall pr. m² BTA
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Slik kildesorterte vi 100%

Økern Torgvei 30

Byggavfallskonferansen,  28.01.16 

Kristin Kaasa, Daglig leder Implenia Miljø 
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 Lovkrav

 Avfallsforskriften

 Krav i fra oppdragsgiver

 Kontrakt

 Spesielle bestemmelser

 Miljøkartleggingsrapport

 Intern målsetning og krav

 Null utslipp til miljø

 Sortering  >90%

 Null skader på ansatte eller UE

 ISO 14001

Økern Torgvei 30

Prosjektering
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 Møte mellom avfallsselskap og 

prosjektledelse

 Definere fraksjoner

 Avtale om at eventuelle feilsorteringer 

 Overskudd av containere på plassen

 Oppstartsmøte med utførende

 Brukte tid på 

miljøkartleggingsrapporten – Merket i 

bygget

Økern Torgvei 30 - Anleggsområdet

Før igangsettelse
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 Tett dialog med avfallsselskap

 Dedikert formann på plass – definerte 

fraksjoner i samråd med avfallsselskap

 Svært god plass

 Mye konteinere tilgjengelig

 Fokuset og kravet økte prioritet både 

for oss og våre UE

 Bruk av tid og ressurser

Økern Torgvei 30 - Anleggsområdet

Hva gjorde det mulig
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 Tyveri av metaller

 Hærverk

 Prosjektering som ikke stemmer med virkeligheten

 Enkelte vanskelige fraksjoner

 Plasskrevende

Økern Torgvei 30 - Anleggsområdet

Utfordringer
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Økern Torgvei

Fordeler og ulemper

Fordeler Ulemper

Økt fokus – gjør oss bedre Høyt timeforbruk mannskap

Går sport i å sortere Økt diesel forbruk

Teamwork Mer transport – flere kontainere

Skjerper UE Krever stor plass

100 % sortering Usikkerhet omkring Nye fraksjoner
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Sammenlignet med skoleriving på Nesøya

 Manglet kravet om blandet avfall

 De resterende kravene var tilstede

 Fokuset ikke like høyt

 God plass = godt dekket med kontainere

 Sorteringsgrad = 96 %

Tid, miljø og økonomi er de viktigste 

faktorene. 

Uproblematisk med 90-95% sortering.

Andre prosjekter

Hva er forskjellen mellom Økern og andre prosjekter?
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 Ekstra transport og maskinforbruk - økt 

miljøpåvirkning og kostnad

 Hva gjøres nedstrøms med de nydefinerte

fraksjonene

 Kost/nytte 

 Hva vinner vi egentlig?

Høy sortering og økt fokus på gjenbruk vil være 

mer forsvarlig.

Økern Torgvei

100 % sortering – er det riktig?
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• 95% er kostnadseffektivt. De siste 5% gir lite utbytte for 
miljøet og er veldig kostbare.

• Myndighetskrav i miljøsaneringsbeskrivelsen og 
tiltaksplanen for terrenginngrep i forurenset grunn gir 
automatisk sortering på 92-95%.

• Maks 20kg avfall pr. m² BTA har større effekt enn 
sorteringsgraden. 

• Returnere trevirke som brukes ved vareleveringer, som 
paller, strø, kabeltromler, kasser etc.

• Minske bruk av plast og papp til emballasje av innredning 
og andre produkter (stille krav til bruk av tepper rundt 
innredning).

• Bruke tette containere til gipsavfall. Våt gips veier mye!

• Treverk, gipsavfall, papp/papir og plast står for 85% av 
avfallet.
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Hvilke erfaringer ble gjort? 

Er «100%» sortering riktig med tanke på kost/nytte og miljø?
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Takk for oppmerksomheten!


