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Vårt fagfelt - vårt ansvar

Det blir stadig mer fokus på bærekraft i byggenæringen, og en del av dette omfatter

også bygningsavfall på landets mange bygg- og anleggsplasser. Her har næringen

fortsatt et stykke igjen å gå før man kommer opp på et godt nok nivå.

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i

byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?



Vil redusere avfallet med 75 %  

▪ Stavanger Eiendom og Sandnes Eiendomsselskap KF: 
• En av regionens største eiendomsbesittere, totalt forvaltningsansvar for 1 

milliarder m2

• Selskapene investerer mellom 2 – 2,5 milliarder kr hvert år i rehabiliteringer og 
nybygg

▪ Vi har bedt om hjelp fra bransjen, vi skal være lydhøre på hva den mener om 
hvordan vi skal nå målet, for målet står fast!   

Vil kutte avfallet i byggebransjen med 75 prosent. 
Byggebransjen står for 30 prosent av alt avfallet Norge produserer. Nå 
går Stavanger og Sandnes inn i et pilotprosjekt for å redusere avfallet i 
bransjen med 75 prosent. 



1. Ta en førende posisjon innen avfallsfrie byggeplasser nasjonalt

2. Redusere kostnader i produksjonen

3. Styrke konkurransekraften til vår byggindustri

3 målsettinger



Prefabrikasjoner

Litauen

Tyskland

Montering 
Sandnes 



Samarbeid med bransjen og våre leverandører

Hvordan:
Dialogkonferanse Sandnes, mai 2018

Tema: 
▪ Spørsmål stilt i forkant av konferansen
▪ Hvor står vi i dag v/ EBA
▪ Eksempler fra ulike bransjer
▪ Stavanger Næringsforening, lokalt næringsliv
▪ Difi; Er det viktig for nasjonen Norge?
▪ Gruppearbeid

Forutsetninger for å lykkes



Er det mulig å redusere avfallsmengden på byggeplassene?

Resultat på spørsmål stilt i forkant



Hvor mye er det mulig å redusere avfallsmengden?

Resultat på spørsmål stilt i forkant



Hvilke fag antar du produserer mest avfall på byggeplass?

Resultat på spørsmål stilt i forkant



Er det samfunnsnyttig å redusere avfallsmengden?

Resultat på spørsmål stilt i forkant



Vil det være økonomisk gevinst for ditt firma å redusere mengden avfall?

Resultat på spørsmål stilt i forkant



Hvilke kriterier kan vi stille i konkurransegrunnlagene våre?

Det ble gitt innspill på bl.a.: 
• Entrepriseform 
• Vekting av kriteriet ift. andre kriterier 
• Logistikk 
• Produksjonsmetoder 
• Tidsbruk i prosjekteringsfasen 
• BIM 
• Involveringstidspunkt for entreprenør mv. 

Spørsmålstillingen for gruppearbeidet var



▪ 34 bedrifter fra ulike bransjer var representert

▪ 7 tverrfaglige arbeidsgrupper, resultatene fra disse danner grunnlag for 
utarbeidelsen av to konkurransegrunnlag, henholdsvis ett i Stavanger og ett i 
Sandnes

Hva kom ut av konferansen?



Stavanger kommune og SEKF vil i samarbeid:

▪ Kategorisere og vurdere innspillene

▪ Bruke våre gjennomførte byggeri-erfaringstall fra avfallsplaner de siste årene 
for å finne 0-punkt for avfallsreduksjon innen de ulike byggkategorier

▪ Finne felles krav for avfallsreduksjon som skal benyttes i de 2 
konkurransegrunnlagene

▪ Vurdere entrepriseform som skal benyttes i de 2 prosjektene, i utgangspunktet 
2 ulike

▪ 1 rehab prosjekt og 1 nybygg. Rivning ikke del av avfallsgrunnlaget

Hva kom ut av konferansen?



▪ Stavanger og Sandnes sine pilotprosjekter setter fokus på hva vi kan oppnå ift
avfallsfrie byggeplasser ved bruk av eksisterende løsninger

▪ Prosjektet er 100 % finansiert av de to kommunene

▪ Innledende dialogkonferanse 8. mai 2018 i Sandnes, egen dialogkonferanse er 
gjennomført i nov 2018 for Stavanger sitt prosjekt (rehabilitering Tastaveden 
skole)

▪ Avgrenses på byggeplass, alt som tas ut av byggeplass defineres som avfall selv 
om det går til gjenvinning

De lokale prosjektene i Rogaland



Vår tanker



▪ Vi midler disse mengdene til «nullpunkt» 60 kg/m2

Vår tanker



▪ Vi midler disse mengdene til «nullpunkt» 60 kg/m2

▪ «Alle» kan klare 70% av nullpunkt hvis de anstrenger seg, avrundet til 40 kg/m2

Vår tanker



▪ Vi midler disse mengdene til «nullpunkt» 60 kg/m2

▪ «Alle» kan klare 70% av nullpunkt hvis de anstrenger seg, avrundet til 40 kg/m2

▪ Vi definerer «avfallsfritt» til 25% av nullpunkt, avrundet til 16 kg/m2

Vår tanker



▪ Er markedet villig til å bli med i konkurranse dersom vi har et definert 
minstekrav for avfall og som tilbyderne må forplikte seg til ikke å overstige?

▪ Kan forpliktelsen innebære at entreprenør aksepterer gebyr som 
sanksjonsmiddel hvis kravet ikke innfris? 

▪ Har markedet tanker om hva dette nullpunktet bør være?

▪ Kan en differensiere med et definert nullpunkt, og et mål om ytterligere 
reduksjon ut over det?

▪ Er markedet villig til å forplikte seg til et selvvalgt måltall som er strengere enn 
nullpunktet?

Tastaveden skole. 



▪ Basert på tilbakemeldingene fra Dialogkonferanse Tastaveden Skole har 
Stavanger kommune lagt ut følgende tabell (Sandnes vil også følge denne):

Tastaveden skole. 

▪ Nullpunktet for 
avfallsreduksjon legges på 
40 kg/kvm mot dagens 
avfallsnivå som ligger på 
rundt 60 kg/kvm.  Reduseres 
avfallsmengden vil dette gi 
bonus for tilbyder mens økt 
avfallsmengde gir tilbyder et 
gebyr. 



Ett nivå høyere



Nasjonalt prosjekt 

▪ Det landsdekkende prosjektet vil følge og 
lære fra de to prosjektene i Stavanger og 
Sandnes og deretter initiere et 
utviklingsprosjekt for å utvikle, teste og ta i 
bruk nye løsninger som muliggjør avfallsfrie 
byggeplasser

▪ Prosjektet skal bygges opp med et 
forprosjekt og et hovedprosjekt

▪ Det er søkt om innovasjonsmidler og det er 
innvilget 250 000 kr. til forprosjektet.  
Prosjektet må i tillegg bidra med tilsvarende 
sum



1. Sammen med næringen indentifisere interessante prosjekter med tydelig 
potensiale for reduksjon av avfall som utviklingsprosjektet kan knyttes til

2. SWOT analyse for å avklare muligheter og risikoer i prosjektet

3. Definere mulig verdiskaping

4. Gjennomføre en dialogkonferanse for å undersøke interessen for avfallsfrie 
byggeplasser

5. Avklare/rigge aktuelle utviklingsløp sammen med virksomheter

6. Finansiere utviklingsløp (virkemiddelapparatet)

7. Hvem er det som skal utvikle systemene og løsningene, og hvordan sikrer man 
rettighetene til en slik løsning?

8. Hvordan er den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet og hvordan kan 
vi beregne samfunnsøkonomisk nytte av et utviklingsprosjekt?

I forprosjektet er det planlagt følgende



▪ I hovedprosjektet skal byggevareprodusenter utvikle kompetanse og teknologi 
som muliggjør avfallsfrie byggeplasser

• Redusere avfallet på bygge og anleggsplasser

• Redusere materialbruk og kostnader i produksjonen

• Styrke konkurransekraften til norsk byggeindustri

▪ Miljøaspektet er en viktig faktor, men like viktig er fokuset på effektiv bruk av 
ressurser og en forventning om kostnadsreduksjon både hos leverandører og 
byggherre

Overordnet mål for hovedprosjektet



▪ Utbyggere:
• Bærum kommune
• Trondheim kommune
• Bergen kommune
• Kristiansand kommune
• Drammen kommune
• Stavanger kommune
• Sandnes kommune
• Tromsø kommune
• Omsorgsbygg
• Undervisningsbygg
• Statsbygg

Deltakere

▪ Støttespillere:
• NHO
• Difi
• EBA
• BNL
• Virke
• ZERO



▪ Gjennomføring av dialogkonferanse
ila våren 2019

▪ Workshop

▪ Igangsetting av utviklingsprosjekter

➢ I grupper / enkeltselskaper 
➢ Hovedprosjekt, flere enkeltprosjekt

Veien videre



SEKF.no


