
   

Om Byggavfallskonferansen 2016
Byggavfallskonferansen er den viktigste møteplassen for faglig oppdatering og erfaringsutveks-
ling for ansatte i privat og offentlig sektor som jobber med byggavfall. Byggavfallskonferansen 
2016 er den åttende i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg- og 
anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo Kongres-
senter. 

Undertittelen på konferansen er Sirkulær økonomi. Hvordan kan og bør avfalls- og bygge-
bransjen bidra til den sirkulære økonomien? Hvordan skal vi håndtere de «nye» miljøgiftene i 
byggavfallet? Hvilke rammebetingelser og nedstrømsløsninger får vi i fremtiden? Er 100 % sor-
tering av byggavfallet mulig og ønskelig? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens 
foredragsholdere skal besvare. Vi håper at du blir med og møter engasjerte og kunnskapsrike 
foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2016.

Arrangører: Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, RIF, NKF og 
COWI.

Påmelding, konferansepris og sted
Påmelding gjøres på internett: www.norsas.no 

Pris:  kr 3400 (ekskl. mva.) ved påmelding innen 1. desember 
 kr 3900 (ekskl. mva.) ved påmelding etter 1. desember

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 
1. desember. Ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for del-
takere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Konferansen, også middagen, avholdes i Oslo Kongressenter, ved Youngstorget i Oslo 
sentrum.

For mer informasjon kontakt: COWI tlf.: 02694, e-post: firmapost@norsas.no

Overnatting
Deltakere må selv ordne med overnatting. Scandic Victoria tilbyr overnatting i enkeltrom natt 
til 28. januar for kr 1150, inkl. frokost og mva. Dette forutsetter bestilling før 16. desember. 
Det må betales for rom som ikke er avbestilt. Scandic Victoria ligger i Rosenkrantzgate 13 
og har telefonnummer 24 14 70 00. Referanse BYGG270116, navn, e-postadresse, telefon-
nummer og kredittkortnummer med utløpsdato oppgis ved bestilling. Det er også mulig å 
bestille rom på deres hjemmesider før 16. desember til kr 1150 om BYGG270116 oppgis 
som «booking kode».

Byggavfallskonferansen – en arena for økt kunnskap

Informasjon
Byggavfallskonferansen 2016

- Sirkulær økonomi

27. - 28. januar 2016 - Oslo

Bilde fra rapporten ”Prototyping trash to value” fra Nordic Built Component Reuse



Møteleder: Sverre Valde, COWI 

0900 - 1000 Registrering/kaffe

1000 - 1020    Åpning ved Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge og leder av regjerings- 
  utvalget for grønn konkurransekraft. Hvilken rolle bør avfalls- og byggebransjen  
  spille når det gjelder grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi?

1020 - 1200    Rammebetingelser

1020 - 1040    Endringer i byggereglene som berører byggavfall. Hva er endret og hvilke endringer  
  kommer?  
  Ketil Krogstad, Direktoratet for byggkvalitet

1040 - 1100    Revidert Norsk Standard for miljøsanering og rivning.  
  Arne Hugo Elde, Elde Consulting

1100 - 1120    Miljørisikoen ved gjenbruk av lettere forurenset betong.  
  Christian John Engelsen, SINTEF

1120 - 1140    Kommende forskriftskrav om gjenbruk av lettere forurenset betong.  
  Vanja Alling, Miljødirektoratet 

1140 - 1200    Spørsmål og innspill til rammebetingelser fra salen

1200 - 1300  Lunsj

1300 - 1430 Sirkulær økonomi og byggavfall 

1300 - 1320 Sirkulær økonomi – praktisk betydning for byggavfall.  
  Kari Aa, Miljødirektoratet

1320 - 1340 Livsløpsvurderinger (LCA) – Et nyttig verktøy for bransjen.  
  Oddbjørn Dahlstrøm, Asplan Viak

1340 - 1400 Miljøvennlige materialvalg.  
  Rolf Hagen, Context

1400 - 1420 BREEAM – Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyg- 
  gingen av Asker Panorama.  
  Yngvar Bekkevold, OKK Entreprenør 

1420 - 1430    Spørsmål og innspill om sirkulær økonomi og byggavfall fra salen

1430 - 1500  Pause

1500 - 1630 Miljøgifter i byggavfall og miljøkartlegging 

1500 - 1520 Nytt om «nye» miljøgifter og multiforurenset byggavfall.  
  Eirik Wærner, Hjellnes Consult 

1520 - 1540  Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong.  
  Asbjørn Reisz, Golder Associates      

1540 - 1600 Kommunalt tilsyn bedrer håndteringen av miljøgifter.  
  Marthe Røgeberg, Oslo kommune

1600 - 1620 Miljøgifter i den sirkulære økonomien.  
  Rolf Tore Ottesen, Norges geologiske undersøkelse

1620 - 1630 Spørsmål og innspill om miljøgifter i byggavfall og miljøkartlegging fra salen

1630 - 1700  Aperitiff

1700 - 1900 Uformell middag

0900 - 1015 Sortering av byggavfall

0900 - 0920 Slik kildesorterte vi 100 % ved rivningen av Bama-bygget på Økern i Oslo.  
  Kristin Kaasa fra Implenia og Per Willhelmsen fra Betonmast

0920 - 1000 Panelsamtale om sortering. Hvor mye og hvorfor skal man (kilde)sortere? Gir økt  
  sortering økt materialgjenvinning? Gunnar Grini, leder av NHP-nettverket (Nasjonal  
  handlingsplan for byggavfall) leder samtalen hvor Olaf Brastad fra Bellona, Olav  
  Rønningen fra entreprenør Kruse Smith, Mirja Ottesen fra rådgiverfirmaet COWI og  
  Gunhild Flaamo fra avfallsselskapet HAMOS reflekterer og diskuterer rundt sortering”. 

1000 - 1015 Spørsmål og innspill om sortering fra salen til deltakerne i panelet

1015 - 1050 Pause

1050 - 1150 Fremtiden

1050 - 1110 Urpremiere - Presentasjon av materialstrømsanalyser for betong, gips og vinduer -  
  fersk rapport fra NHP-nettverket.  
  Andreas Brekke, Østfoldforskning

1110 - 1130 Nedstrømsløsninger for byggavfall – hva er dagens og morgendagens løsninger  
  for plast og isolerglassruter?  
  Thomas Mørch fra Norsk Gjenvinning og Jon F. Larsen fra Miljødirektoratet

1130 - 1150 Gjenbruk av bygningsdeler, mer enn bare ord. Presentasjon av konkrete løsninger  
  fra Nordic Built Component Reuse, «Prototyping trash to value».  
  Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

1150 - 1200 Avslutning ved møteleder                                

1200 - 1300 Lunsj før avreise

Dag 1 onsdag -  27. januar

Dag 2  torsdag - 28. januar

Dag 1 onsdag -  27. januar


