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BREEAM -er far inger :  Gode på  av fa l l s sor ter ing
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1. Det er satt hensiktsmessige mål 

for mengder av farlig og ikke-farlig 

avfall generert på byggeplassen, i kg 

avfall per m2. 



Ønsker  fokus  oppover  i  avfa l lspyramiden



Noen klipp fra 
veilederen



• Prosessen med å fastsette et godt måltall

• Oppfølging underveis – gode rutiner for dette

• Måling

Sette  mål  – bruke erfar ingsta l l



Tips  t i l  t i l tak



Måling av  avfa l lsmengder



Langs ikt ige  løsninger  g i r  minst  avfa l l

Prosjektere endringsdyktige bygg som kan:
• Endre bruk
•Utvide/forminske bruk



Ki ldesorter ing

•Tips og vink til kildesortering
•Eksempel: Plassering av container 
innenfor kranenes virkeområde



Rivemater ia ler  - ressursopt imal iser ing

•Mulighetsstudie i BREEAM-NOR
• Formål: kartlegge muligheter for ombruk og 

resirkulering for rivematerialer

•Veilederen gir metode for dette basert på 
BREEAM-NORs krav

Eksempel på ombruk: 
Spiro Wall fasadematerialer 

Nordic Built Component Reuse



Anbefal inger  per  nøkkelressurs



Fremover…

Draft BREEAM UK 2018

•BREEAM-NOR-manualen er i stadig utvikling

• I BREEAM-UK innfører de nå krav til avfallsmengder. Kan vi få til det samme?



Avslutningsv is

• Vi ønsker mer fokus på de øvre deler av 
avfallspyramiden 

• Bruk veilederen vår for inspirasjon til å 
endre praksis

• Kontakt oss med forslag til endringer i 
BREEAM-NOR

Reduksjon

Ombruk



Vei leder  og seminar

• Veilederen på NGBCs nettsider

• Opptak av frokostmøte om avfall høsten 2017

http://www.ngbc.no/publikasjoner
http://ngbc.no/aktuelt-4/#/news/goey-aa-sortere-282970
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