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Miljøpotensiale - Bakgrunnstall

Genererte mengder avfall 
2016 (tonn) 18

Produksjon og import (tonn) Andel avfall av 
etterspørsel

Trevirke 19 260 000 2 366 00020 (4 730 000m3) 11%

Betong 660 00021 13 100 00022 5%

Glass 9 50023 76 00024 13%

Stål 80 00025 240 00026 33%
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NHP-utredning, ombruk

Beregnet potensial for reduksjon av klimagassutslipp
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Scenario 1 - Produksjon av nye materialer Scenario 2 - Ombruk av 10% avfallsmengder
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Prosessering Transport

Prosjekt perspektiv (bottom up)

Top down analysen kan gi et inntrykk av at ombruk ikke betyr mye for BA-bransjens 
samlede klimagassutslipp, men rive-/ avfallsvolumene er små sammenlignet med 
materialstrømmene til nye bygg. 

Bottom-up analysen forteller at ombruk vil kunne gi det enkelte byggeprosjekt et betydelig 
redusert klimagassavtrykk. 
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Hvorfor ombruker man ikke 
bygningsmaterialer? 

Et ikke-utviklet marked. 

Det mangler økonomiske drivkrefter.

Så enkelt……………. 
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Hvorfor ombruker man ikke 
bygningsmaterialer? 
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Inntil nå. 

Det grønne skiftet bidrar til spirer av etterspørsel….

Så da bør tilbudssiden komme? 

Ja. 

Men den trenger hjelp…



Barrierer på alle kanter….

Markedsmessige, regulatoriske 
organisatoriske, økonomiske, tekniske ..

 Manglende informasjon om brukte byggevarer 
som det vil bli mulig å få tak i.

 En byggeprosess med brukte materialer blir ofte 
komplisert og fordyrende

 Et regelverk som ikke er tilpasset omsetning og 
bruk av brukte byggevarer. 
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Hus gis bort!



For ikke å snakke om juridiske…..

 Brukte byggevarer må også som nye byggevarer, 
forholde seg til Byggevare-forordningen. 
Produktegenskaper skal dokumenteres iht. kravene i 
DOK. I praksis blir disse kravene i liten grad fulgt opp 
for brukte byggevarer. 

 Det må alltid vurderes om en byggevare vil medvirke 
til at byggteknisk forskrift (TEK) er oppfylt i det 
aktuelle bygget der den er tenkt brukt. Ansvaret for 
dette ligger hos prosjekterende arkitekt/ rådgiver 
eller utførende entreprenør. Det stilles også krav til at 
byggproduktenes egenskaper er dokumentert før 
produktet brukes i et byggverk. 

Gjenbruksboliger på Svartlamon i Trondheim
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Skal man ombruke
trenger man å vite: 

 Hvem selger?

 Hva kan jeg få kjøpt?

 Hvor får jeg kjøpt?

 Når får jeg levert?

 Pris / Leveringsbetingelser?

 Produktkvalitet, garantier?
Fasade av brukt tegl fra 60/70-tallets forblendings-

murverk i «Ressourcerekkerne». 
Lendager Arkitekter, København 2018 
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Alle disse må ha klare svar dersom man skal benytte moderne byggeprosesser. 
Men kanskje må man tenke på andre måter?



TILTAK - Informasjonssystem/
markedsplass 

• Det trengs en markedsplass, 
gjerne nettbasert, og legge ut 
informasjon om ombruks-
materialer som er, eller vil bli 
tilgjengelige. Privat-offentlig 
samarbeid med Enova-støtte?

• I kommunene kan dette 
informasjonssystem kobles til 
avfallshåndtering og avfallsplaner 
for byggeprosjekter på den ene 
side, og behov/krav for 
materialbruk i kommunens egne 
bygg på den andre siden. 

Brukte gulvflis demonteres og videreselges fra 
rivningsklare bygg. Rotor, Brussels
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TILTAK - Økonomiske insentiver

Illustrasjon av automatisert ombrukssentral for treverk.
Nordic Built Component Reuse

• Fremme tiltak som styrker 
lønnsomheten ved ombruk. 
Markedsbaserte ordninger? 

• Offentlige innovasjons- og 
demonstrasjonsprogrammer? 

• Enova kan spille en rolle? 

• Momsfritak på reparasjoner og salg av 
brukte varer vil kunne fremme 
sirkulær økonomi i sin helhet?

11Byggavfallskonferansen 2019



TILTAK – Tilpasse juridisk rammeverk 

• I TEK kan ombrukspunktene i Avfallskapittelet 
ansvarsbelegges og følges opp med insentiver. 

• Krav om miljøkartlegging utvides med et krav om 
ombrukskartlegging.

• Innlevering av avfallsplan ved søknad om igangsetting 
istedenfor ved sluttrapport.

• Byggevareforordningen vanskeliggjør de overordnede 
målene om bedre ressursutnyttelse. Norge bør delta mer 
aktivt i prosessen med revisjon.

• Regelverk som kommer i tillegg, eller som et alternativ 
til de eksisterende. Jmf. innføring av el-biler og solceller. 
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TILTAK - Kontroll, dokumentasjon 
og sertifiseringsordninger

Myndighetene kan, i samarbeid med 
byggebransjen, tilrettelegge for en ordning som 
gjør kvalitetssikring, dokumentasjon og evt. 
sertifisering av brukte byggevarer enkelt og 
rimelig å få utført.  
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• Informasjonsspredning av erfaringer og eksempler 
(formidling/ veiledere/ kurs), gjerne i samarbeid 
med undervisnings-institusjoner.

• Fremme forbildeprosjekter

• Utarbeiding av nasjonale veikart for overgang til en 
sirkulær økonomi ved å invitere store private og 
offentlige byggherrer til workshops og/ eller 
dialogmøter.

• Etablere et kompetansesenter, norsk variant av det 
danske Vitensenter for bygge og anleggsavfall 
(VHGB)..?

http://www.vhgb.dk/

TILTAK - Kompetanseheving 
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TILTAK - Oppsummering

• Skape markedsplass

• Tilpasse regelverket slik at det legger til 
rette for både anvendelse og handel med 
brukte byggevarer. 

• Etablere egne organisatoriske enheter for 
kontroll, dokumentasjon og evt. 
sertifisering av materialer. 

• Økt kunnskap. Støtte pilot- / 
demonstrasjonsprosjekter, også for å 
bygge opp etterspørsel.

Flatvalsede ventilasjonskanaler montert som veggkledning. 
Demonstrasjonsmodell, 

Nordic Built Component Reuse 2014
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