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SAMMENDRAG 
 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en workshop som NHP-nettverket avholdt 28. november 2019. 
Temaet er hvordan de prosjekterende (i første omgang arkitekter og rådgivere, men også noen leverandører og 
entreprenører driver med prosjektering) kan bidra til avfallsreduksjon. Rapporten er også supplert med opplysninger 
fra nylig utgitte rapporter. 

Konklusjonene er gjengitt i kapittel 3. Helt generelt var det mange som fremhevet at prosjektering for 
avfallsreduksjon kan spare penger og gi grønne lån. Slik prosjektering bedrer omdømmet, og kan bidra til å tiltrekke 
seg gode medarbeidere. Prosjekteringen blir mer detaljert, noe som kan bidra til bedre planlegging, mindre byggefeil 
og raskere byggeprosess, mindre avfall, bedre ryddighet og mindre sykefravær. Det vil også gi færre arbeidere på 
byggeplass, enklere montering og tidsbesparelser. 

På den negative siden finner vi at dette er ukjent grunn, krever en annen samarbeidsform, det er mangel på 
kompetanse og manglende forutsigbarhet. 

Helt konkret er de viktigste tiltakene: 

Prosjektering av nybygg: 

1. Bruk av prefabrikkerte elementer, som baderomskabiner, trapper og hulldekke-elementer, samt precut. 

2. Demonterbare løsninger 

3. Leasing av funksjon istedenfor å eie 

4. Bygg med lang levetid og fleksibilitet 

5. Prosjektering for ombruk, demonteringsanvisninger og dokumentasjon av byggematerialer 

6. Bygge med mye lenger levetid 

Prosjektering ved riving: 

 Ombruk av betongkjernen 

 Selektiv riving 

Workshopen mener også at det er behov for å gjøre endringer i TEK § 9-1, 9-2 og 9-5, for å gi mer målbare kriterier. 
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1 Oppdraget 
Det skal diskuteres tiltak for å se på hvordan man kan redusere/minimere avfallsmengden i 
prosjektering av bygg og anlegg. Målsettingen med dette er å bedre dialogen og samhandlingen med 
arkitekter og entreprenører. Prosjekterende omfattes også i dette arbeidet. 

NHP-nettverket har fått midler fra DiBK til dette prosjektet, samt at gruppe 3 i NHP-nettverket har 
bidratt med 50 % i egentid. 

2 Åpningsinnlegg 
Innlederne skulle svare på følgende spørsmål: 

 

1. Er avfall høyt på agendaen i dag når dere starter et nytt prosjekt? 

2. Hvorfor trenger vi å ha bedre prosjektering/oversikt tidlig i prosessen? 

3. Hvordan kan jeg (min fag/organisasjon) bidra til bedre prosjektering? 

4. På hvilken måte tror jeg at min bransje vil bli utfordret om 15-30 år, med tanke på 
klimaendringer/klimatilpasning og ressurs-tilgjengelighet? 

5. Hvilken effekt/ kostnad/ påvirkning vil mer bevisst «avfalls-redusering og ombruk» ha på min 
nåværende virksomhet/arbeidsdag? 

 

Innleggene ble holdt av: 

 Øyvind Arntsen, Mustad Eiendom 

 Arne Reisegg Myklestad, DARK Arkitekter 

 Marta Eggertsen, Marta Eggertsen AS 

 Ola H. Olsen, Steni 

 Justyna Marciniak, Murpartnern AS 

 Daniel C Tabacaru, REFRAME AI 

Alle innleggene, samt en oppsummering av hvert innlegg med fokus på både tiltak, men også hindringer i 
dagens praksis, finnes i vedleggene. 

 

Workshopen er nærmere beskrevet i kapittel 4. 

I kapittel 3 oppsummeres konklusjoner og anbefalinger fra workshopen og etterarbeidet. 

 

Oversikt over deltaker på workshopen er gitt i kapittel 5.1 

Takk til Marte Marie Frisell fra Samfunnsøkonomisk Analyse, som har stilt sine notater til vår disposisjon. 
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3 Konklusjoner og anbefalinger fra workshopen 
Debatten og innspillene på workshopen ble litt preget av at de fleste tenkte «miljøvennlige bygg», og 
ikke «avfallsreduserende tiltak i prosjekteringsfasen». Det var ikke lett å styre debatten i riktig 
retning. 

Helt på tampen av redigering av rapporten, i slutten av januar, ble vi oppmerksom på nye, relevante 
rapporter: To fra Circle House Lab i Danmark, og en rapport fra European Environmental Agency (se 
referanselista).  

Vi har derfor spedd på litt med innspill fra disse rapportene samt egen erfaring, for å forsøke å gjøre 
resultatene fra workshopen så fullstendig som mulig. Den siste rapporten ble offentliggjort 27.1, så 
den er kun overfladisk vurdert. 

Helt generelt har vi noen utfordringer i dagens økonomi, som ikke gjenspeiler tankegangen i sirkulær 
økonomien: 

Billige materialer (med kort levetid) blir ofte foretrukket. Innkjøpskostnaden for materialer 
gjenspeiler ikke kostnaden ved avfallshåndteringen. Hvis avfallskostnaden hadde vært gjenspeilet i 
kjøpsprisen, ville kortlivede materialer kommet dyrere ut. 

Mange materialer er svært energikrevende å framstille, for eksempel sement. Norsk sementindustri 
jobber med å bli CO2-nøytrale, og det er bra. Men dersom CO2-«kostnaden» hadde blitt tillagt større 
vekt, ville ombruk av betongkjernen i bygg fått mye større betydning. Det er på tide at vi tar inn over 
oss at vi har en svært begrenset mengde CO2 å slippe ut hvis vi skal klare å stanse 
temperaturøkningen på 2 grader. Jo senere vi setter i gang med tiltak for å redusere utslippene, 
desto raskere må vi ned på null utslipp1. 

Sirkulær økonomi er ikke implementert i norsk økonomi, slik som beskrevet i Framtiden i våre 
henders rapport «Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi»: 

 Det stilles ikke krav til sirkulære løsninger i offentlige anbud 

 Det er ikke krav om resirkulerte råvarer som innsatsfaktorer 

 Det finnes ikke produsentansvar i byggebransjen 

 Økodesign-direktivet stiller ingen krav om demonterbare løsninger i bygg 

 Det burde vært null eller redusert mva. på reparasjon og ombruk, og redusert mva. på utleie 

 

I kapittel 3.1 gis en oppsummering av post-it-innspillene fra Error! Reference source not found. til 
Error! Reference source not found.. 

I kapittel 3.2 og 3.3 gjøres det er oppsummering av det som ansees som de viktigste momentene for 
avfallsreduksjon i prosjekteringssammenheng. 

I kapittel 3.4 gjøres en oppsummering av workshopens del 2. 

  

 
1 Se https://energiogklima.no/klimavakten/karbonbudsjettet/ for opplysninger om dette. 
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3.1 Workshop del 1: Barrierer og muligheter i byggebransjen med tanke på avfallsreduksjon i 
prosjekteringsfasen 
Kapittel 5.1 er en oppsummering av post-it-innspillene fra Error! Reference source not found. til 
Error! Reference source not found.. 

3.1.1 Fordeler med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra byggherre/eier-
siden 

 Økonomi er et viktig gjennomgangstema: Miljøriktig prosjektering kan gi grønne lån, sparte 
kostnader til avfallshåndtering, effektivitet og lønnsomhet. 

 Omdømme kommer også høyt: Miljøriktig prosjektering viser ekte miljøengasjement, dette 
bedrer omdømmet, viser samfunnsansvar, kan gi goodwill hos myndigheter, og bidrar til 
positiv markedsføring. 

 Raskere byggetid: Miljøriktig prosjektering krever litt mer i planlegging, men dette får man 
igjen ved bedre planlagt byggeprosess som går raskere. 

3.1.2 Ulemper med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra byggherre/eier-
siden 

 Det er mange argumenter som går i retning av at dette er ukjent terreng, derfor frykter man 
økte kostnader. Kunnskapsmangel er også en viktig bremsekloss. Det ble også hevdet at 
avfallsreduksjon var en oppgave for entreprenørene. 

 Frykten for at ombruk av eksisterende bygg skulle gå ut over kreativiteten og design-
mulighetene ble også nevnt. Færre valgmuligheter og mindre fleksibilitet i ferdig bygg er 
andre argumenter. 

 Prosjektering for avfallsreduksjon krever en samarbeidsform som er utfordrende, og som 
krever at partene endrer prosjekteringsmetode. 

3.1.3 Fordeler med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra de 
prosjekterendes-side 

 Her var det mange argumenter som gikk på kreativitet og å tiltrekke seg gode medarbeidere. 
Miljøriktig prosjektering viser oppriktig miljøengasjement, gir prestisjefylte prosjekter som 
bedrer omdømmet og tiltrekker seg kreative og dyktige medarbeidere. Det viser faglig 
stolthet, og sikrer at virksomheten er forberedt for fremtidens krav. 

 I tillegg kan miljøriktig prosjektering føre til at de prosjekterende får flere timer i prosjektet, 
noe som gir økt fortjeneste. 

 God planlegging kan også bidra til færre byggfeil, redusert bruk av materialer, og bedret 
lønnsomhet for byggherre. 

3.1.4 Ulemper med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra de 
prosjekterendes -side 

 På den negative siden finner vi argumenter som at dette ikke er et byggherre-krav, og at man 
ikke har tid. Eller at det er vanskelig å få betalt for merarbeidet. 

 Mangel på kompetanse, økt kompleksitet og manglende forutsigbarhet er også argumenter 
som ble framført. 
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3.1.5 Fordeler med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra 
entreprenør/produsent -siden 

 Prosjektering for avfallsreduksjon har mange positive sider, sett fra entreprenørenes side: 

 Mindre avfall, bedre ryddighet og orden gir en triveligere byggeplass med mindre 
snublefeller mm. Dette påvirker sykefraværet i positiv retning. 

 Det er behov for mindre plass til avfallsløsninger, og reduserte kostnader til innkjøp, 
transport og deponering. 

 Precut og modul-løsninger gir behov for færre arbeidere på byggeplass, mindre tilpasninger, 
enklere montering, tidsbesparelser, mindre behov for verktøy. 

 Dette igjen gir kortere byggetid, raskere vei til tett bygg, bedre omdømme og kanskje også 
lavere kostnader. 

3.1.6 Ulemper med avfallsreduksjon spesielt, og miljøtankegang generelt, sett fra 
entreprenør/produsent -siden 

 Her går mange av argumentene på at dette er nytt og fremmed: Manglende kunnskap, behov 
for opplæring, større behov for samarbeid, og at ingen etterspør dette ble fremført. 

 Også frykt for at det kan fordyre prosjektet. 

 Ved bestilling av prefab er det også krav om større nøyaktighet ved bygget, ellers blir det 
ekstraarbeid med tilpasninger. 

 Det ble også nevnt en frykt for mer emballasje på moduler. 

  



Avfallsreduksjon i prosjekteringsfasen multiconsult.no
Avfallsreduksjon og ombruk 3 Konklusjoner og anbefalinger fra 

workshopen
 

10214753-RIM-RAP-001 28. januar 2020 / 1  Side 9 

3.2 Avfallsreduksjon ved nybygging 
Det er utrolig viktig at det engasjeres en person som har som hovedoppgave å se på hva som kan 
gjøres av tiltak for å redusere avfallsmengdene. 

Man må ha to fokus når det gjelder avfallsreduksjon: 

1. Avfallsreduserende tiltak i prosjekterings- og byggefasen 

2. Avfallsreduserende tiltak i drift- og vedlikeholdsfasen 

Prefabrikkerte elementer 

Mange av løsningene som blir valgt, velges kanskje i første rekke for å redusere byggetid, ikke 
redusere avfallsmengder. Prefabrikkerte elementer vil normalt alltid gi reduserte avfallsmengder, 
fordi det er mye lettere å få til avfallsreduserende tiltak i en fabrikk, enn det er på en byggeplass. 

 Sandwich-elementer i fasader gir redusert byggetid, men derimot store mengder restavfall 
ved kassering. 

 Baderomskabiner kan etter all sannsynlighet gi mindre avfall og bedre nøyaktighet, men hva 
skjer den dagen baderomskabinen trenger «service»? Vil det da oppstå unødig mye avfall? 

 Prefabrikkerte trapper, hulldekkeelementer osv. er gode eksempler på avfallsreduserende 
tiltak. 

 Bubbledeck betongdekker reduserer betongbruken ved plass-støpning av betong, men hva 
skjer den dagen dette skal rives? Da oppstår det en fraksjon med betong og plast, som neppe 
lar seg nyttiggjøre. 

 Noe så enkelt som å bestille ferdig kappede stendere istedenfor fallende lengder, vil 
redusere avfallsmengdene momentant. 

Demonterbare løsninger 

Miljøriktig og avfallsreduserende prosjektering 
handler om at man må bygge med demonterbare 
løsninger (skruer og ikke lim/fugemasse/betong til 
sammenføyninger), og at levetid på ytterste lag 
skal være kortere enn lag inni konstruksjonen. 
Tekniske installasjoner må være tilgjengelig uten 
behov for riving. 

Leasing av funksjon 

Leasing av en funksjon kan også være en måte å 
redusere avfall på, både på kort og lang sikt. Man 
leier f.eks. «kontorskillevegger» istedenfor å kjøpe 
dem. Den dagen man skal over til landskap, er det 
bare å få utleieren til å hente kontorskilleveggene. 
Utleieren vet nøyaktig hvordan de er satt 
sammen, og klarer fint å demontere dette slik at 
det man remonteres i et annet bygg. 

Det samme kan være aktuelt for flere områder: 
Man kan lease tjenesten «heis» og betale pr tur, framfor å eie og drifte selv. Man kan lease tjenesten 

 

Figur 1 Eksempel på demonterbare beslagsløsninger. 
(Foto: Rothoblaas) 
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«belysning» - den dagen man skal gjøre noe med himlingen, eller når man vil ha mer energieffektiv 
belysning, får man utleieren til å hente utstyret (og evt. montere noe mer moderne). 

Bygg med lang levetid, fleksibilitet 

I dag prosjekteres de fleste bygg for en levetid på 50 år, mens det nye Nasjonalmuseet har en 
prosjektert levetid på 200 år. Bygg som prosjekteres med store spenn og tilstrekkelig etasjehøyde, er 
i utgangspunktet så fleksible at de kan endre funksjon til noe helt annet, uten omfattende riving. Det 
betyr at råbygget kan ha en svært lang levetid. Når så mye som 80 % av CO2-utslippet relateres til 
betongkjernen og fundamenter, er dette på land sikt et av de desidert viktigste tiltakene. 

Prosjektering for ombruk, demonteringsanvisning og dokumentasjon av byggevarer 

Så mye av bygget som mulig må prosjekteres slik at det kan demonteres, både ved ordinært 
vedlikehold, rehabiliteringer og riving. 

En del av prosjekteringsoppgaven skal også være å lage en demonteringsplan for det prosjekterte 
bygget. Klarer man ikke å lage en god demonteringsplan, er prosjekteringen mislykket. 

Dokumentasjon av byggematerialer i bygget er også viktig. I Danmark arbeides det med et 
«materialpass», i Norge har CoBuilder og NOBB gått sammen om et system hvor opplysninger om 
byggematerialer kan dokumenteres i BIM-prosessen. 

3.3 Avfallsreduksjon ved riving 
Ombruk av betongkjerne og fundament 

CO2-utslippet fra støping av den gamle betongkjernen og -fundamentet utgjør kanskje 80 % av 
byggets samlede CO2-utlipp.  Ombruk av betongkjernen slik den er, er derfor et svært viktig tiltak for 
å redusere utslippene. I BREEAM WST01-kriteriet får man poeng for å ha gjort en «Pre-demolition 
audit» av eksisterende bygg. I mange tilfeller vil en slik øvelse medføre at man beholder kjernen, og 
heller gjør tiltak på denne. Mustad eiendom har vist at det er mulig å skjære løs dekkene og jekke 
disse opp, for derigjennom å få større himlingshøyde. Dette er et svært godt tiltak for å spare CO2. 

I dag er det vanlig at man regner avfallsmengde ved riving som ett separat tiltak, mens 
avfallsgenerering ved nybygging er et annet tiltak. På denne måten blir man «fritatt» ansvaret for 
riveavfallet i et nybyggingsprosjekt. Dersom riveavfall blir en del av hele prosjektet, vil det 
synliggjørerivingen, og dette vil lettere kunne gjøre at man ikke river. 

Selektiv riving 

I Danmark har de identifisert «selektiv riving» som et svært viktig tiltak. Dette handler om «omvendt 
bygging» - en forsiktig nedtaking av bygget, slik at mest mulig av byggematerialer kan ombrukes eller 
gjenvinnes. Selektiv riving krever en egen prosjekteringsinnsats. 

Nyttiggjøring av betong 

Nyttiggjøring av knust rivningsbetong som fyllmasse fremheves som et godt tiltak for å redusere 
avfallsmengdene (det forutsettes at betongen erstatter materialer som ellers ville blitt kjøpt inn). 
Men en slik bruk av betong utnytter ikke betongen som materiale, kun som aggregat. Hvis derimot 
betongen kunne demonteres som hulldekke-elementer og ombrukes, ville CO2-utslippet som 
betongen representerer blitt utnyttet videre. 
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Figur 2 Eksempler på sirkulære tiltak for å redusere avfallsmengder og øke ombruk (kilde: EEA). 
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3.4 Workshop del 2 DiBK – Innspill til regelendringer 
Vi opplevde at forsamlingen mener at det er behov for strengere krav i regelverket. DiBK forsøkte å 
forklare at regelverket er et minimumsregelverk, og at det er lov og ønskelig å gå lenger.  
Forsamlingen mente at dersom det kommer strengere regler, vil alle følge dem, og noen gå enda et 
skritt videre. Dermed driver man utviklingen videre. Overgangsordninger for å fortsette å bruke 
gamle TEK-krav sinker utviklingen. 

I TEK kapittel 9 er det flere krav som utformet slik at de i liten grad blir fulgt opp, fordi de ikke er 
konkrete og målbare. I praksis er disse ikke ansvarsbelagt. Denne problemstillingen er også tatt opp i 
«Eiendomssektorens veikart mot 2050». Dette gjelder: 

§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø 

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig 
belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Byggavfallet skal håndteres tilsvarende. 

Dersom disse bestemmelsene ble håndhevet, ville vi trolig få bygg med vesentlig lengre levetid på 
råbygget, mer bruk av robuste materialer som ikke må skiftes ut, og flere pluss-energihus. 

§ 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer 

Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. 

Denne bestemmelsen ville sette mer fokus på miljøriktige materialvalg. 

§ 9-5. Byggavfall 

Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp 
begrenses til et minimum. 

Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. 

Disse bestemmelsen ville trolig gitt mer bruk av robuste materialer, og mer demonterbare løsninger. 

 

Direktoratet for Byggkvalitet understreker at alle krav i TEK er ansvarsbelagte 

Det kommer frem i SAK10 kapittel 12 Ansvar 

Eks. for prosjekterende står det i §12-3 Ansvarlig prosjekterendes ansvar: 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for 

a) at prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 2 og 
er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen, samt at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til 
forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk dersom prosjekterende står for 
valg av produkt 

I §12-3 c) er det fremhevet at det skal utarbeides nødvendig prosjektering som grunnlag for 
avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. 

Det betyr ikke at andre områder ikke er ansvarsbelagt. Det er kun en fremheving av ansvaret for 
avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. 

Alle krav i kap 9 er ansvarsbelagt – som resten av kravene i andre kapitler. 

TEK17 §2-1 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt: 

(1) Det skal dokumenteres at kravene i forskriften er oppfylt i det ferdige byggverket 
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Det vil si at alle krav i TEK17 skal dokumenteres. 

 

I veiledningsteksten til § 9-1 står det at et miljøoppfølgingsprogram kan være et godt verktøy for å 
svare ut kravet. Men det er kun et fåtall byggherrer som bruker dette (Statsbygg, Oslo kommune, er 
det flere?) 

Miljøriktige materialvalg gjøres stort sett av de samme byggherrene, samt i BREEAM-prosjekter. 

Bestemmelsene i § 9-5 er det stort sett ingen som ivaretar i noen prosjekter. 

Dersom disse kravene hadde blitt fulgt opp, ville alle nødvendig miljøkrav i byggeprosjektene bli 
ivaretatt.  Det ville gitt bygg som er demonterbare, og med bruk av materialer som har lavt CO2-
fotavtrykk. Det ville også sikret at materialene har en lang nok levetid. Mange av punktene i 
«hvordan»-kolonnen i kapittel Error! Reference source not found. ville blitt svart ut. 

Dersom man i tillegg krevde at himlingshøyde i nybygg skulle være rundt 4 meter, ville det gjøre at 
flere bygg fikk en lang levetid. Det er også legitimt i dagens «klimatilstand» å kreve at byggverk har 
en mye lenger prosjektert levetid enn det som er vanlig i dag. En prosjektert forventet levetid på 
bygget kjerne på 100 -150 vil være klimamessig fornuftig. 

I tillegg kunne det kreves av avfallsplan og miljøkartleggingsrapport skal legges fram ved 
rammesøknad. Dette vil bidra til å øke fokus på disse. 

Det burde også stilles krav om maksimums avfallsmengde pr kvadratmeter som kan tolereres. I dag 
ligger trolig tallet på 50-60 kg/m2, noe som er altfor høyt. Tallet burde ligget på 15-20 kg/m2. Det er 
mye viktigere å unngå generert avfallsmengde, enn å sortere det som oppstår. 

Det anbefales derfor at tekstene i disse paragrafene skrives om, og de formes slik at de blir mer 
målbare. 
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4 Workshopen  
Selve workshopen var delt i 2 hovedsesjoner. Den første har fokusert på kartlegging av muligheter og 
ulemper i byggebransjen med tanke på avfallsreduksjon i prosjekteringsfase, mens den andre delen har 
hatt fokus på DiBK hvorfor dette må tas med og hvordan forslagene kan brukes som grunnlag for endringer 
i regelverket. 

4.1 Workshop del 1: Barrierer og muligheter i byggebransjen med tanke på avfallsreduksjon i 
prosjekteringsfasen 

Første delen av workshopen hadde fokus på en bedre forståelse og kartlegging av både barrierer og 
muligheter i byggebransjen med tanke på avfallsreduksjon i prosjekteringsfasen. 

 

Med å benytte Design Thinking (Designdrevet innovasjon)2 og De Bonos «tenkehatt»-metode3, ble 
deltakerne inndelt i tre grupper. De ble bedt å komme med argumenter både for og mot sett fra tre 
hovedaktører i bransjen: 

 Byggherre/eiere 

 Prosjekterende fag (arkitekter og rådgiverne) 

 Entreprenører/ produsenter av byggematerialer 

De Bonos tenkehatt-metode ble benyttet for å utfordre deltakerne til å sette seg inn i de andre aktørenes 
krav og forståelse av samme problemstilling. 

Det var interessant å se resultatene, og tilbakemeldinger fra deltaker var veldig positive med tanke på at de 
etter workshopen har fått en bedre forståelse av eget fags krav sammenlignet med andre fag. 

 

Grunnet en bred deltakelse fra både byggherre, forvalter, prosjekterende, entreprenør og produsent-side, 
regner vi med at innspillene kan ansees som representative for byggebransjen. 

 

 
  Foto 8: Bilder fra DiBK/ NHP4 workshopen (foto: Daniel Tabacaru) 

 
 
 

 
2 Se for eksempel https://doga.no/design-thinking?gclid=CjwKCAiAmNbwBRBOEiwAqcwwpZgNO4rhTUifSi25gbXyxuHXOODqI5uqL-L-

EcUJ7U43p3UgCIRjuRoCys4QAvD_BwE 
3 Se for eksempel https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/de-seks-tenkehattene 
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Hovedutfordringen som deltakerne skulle debattere var “Hvordan kan prosjektering for avfallsreduksjon tas 
tidlig i en prosjektutvikling”?”. Analysen var delt i 3 faggruppe vinkler (Byggherre/eier, prosjekterende fag og 
entreprenør/ produsent), med 2 tilnærminger for og mot spørsmålet. 
 
Målet med oppgaven var å utdype analysen av tverrfaglige beslutninger, og begrunnelse for at: 

1. Prosjektene skal utvikles mer tverrfaglig fra tidligfasen; 
2. Avfallsminimering skal vurderes tidlig i prosjektering; 
3. Konsekvensene av beslutningene tatt i prosjekteringsfasen skal sammenlignes med bivirkninger på 

tvers, både vertikalt og horisontalt i prosjektet 
 
Resultatene fra den første delen av workshopen er presentert i det etterfølgende Bransje kartlegging av 
muligheter og ulemper med tanke på avfallsreduksjon i prosjekteringsfase.” 
 

 
Foto 9: Bilder fra DiBK/ NHP4 workshopen (foto: Daniel Tabacaru) 

 
De tre gruppenes besvarelser er slått sammen i de følgende tabellene, og like svar er fjernet. 
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Tabell 1: Argumenter sett fra byggherre/eier-siden. 

Byggherre / Eier 

For Mot 

Avfall ned --- HMS opp Begrenser design-muligheter 

Bedre klimaregnskap "Det er ikke vårt ansvar" 

Bra kontroll / FDV Klimaskeptiker 

For eier er ofte generelle løsninger viktigere enn for 
leietaker Dette har vi prøvd før 

Deler informasjon Dagens praksis fungerer 

Effektiv & lønnsomhet Drukner i ulike miljøkrav hvor energi / kr. er mest viktig 

Ekte miljøengasjement Entreprenør-oppgave 

BREEAM poeng For lite erfaring/kompetanse i bransjen -koster mer 

Forstudie ombruk Fordommer om at det koster mer 

Forutsigbarhet; når må de selv sette i gang nye tiltak Morsommere med nytt bygg 

God planlegging tidlig er positivt både som tid og kroner Har for lite kunnskap 

God prosjektering gir kortere byggetid Har ikke tid 

Kildesorteringsgrad Vet for lite om total kostnader 

Kreative bygg Billigere å rive enn å tilpasse 

Ombruk er kult! Kostnadsdrivende 

Materialreduksjon Større kostnader i en tidligere fase 

Offentlige bygg må oppfylle nasjonale mål og krav Totalentreprenør: ikke den beste måte for å vite om kostnader 

Goodwill hos myndighetene Mangel på kompetanse/interesse 

Omdømme Manglende returordninger 

Samfunnsansvar Mer fleksibelt å rive og bygge alt fra start 

Markedsføring Miljø er kjedelig 

Raskere byggetid Må sette av mer plass til lagring av materialer 

Redusert pris for innkjøpte materialer Sorteringsgraden synker 

Spare tid og penger + HMS Større risiko i prosjektet 

Sparer kostnader for avfallshåndtering Ta seg tid til å endre prosjekteringsmetode 

Kostnadsreduksjon Vanskelig å få til samarbeid tidlig nok 

Grønne lån 
Å minimere emballasje har ofte negative konsekvenser pga. logistikk 
og garanti 

Finansieringsmodeller er bedre for grønne bygg Kravet må følges opp gjennom hele byggeperioden 

Totalbeskrivelsen har fokus på avfall (kg/kvm) hos BH Færre valgmuligheter 

Transparent Ser ikke pent ut 

Øker kunnskap Ingen som krever det 
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Tabell 2: Argumenter sett fra de prosjekterendes side. 

Prosjekterende 

For Mot 

De prosjekterende blir lengre i prosjektet Anbudsform 

De prosjekterende har størst involvering i prosjektet Annerledes arkitektur (mindre kreativ) 

Attraktive samarbeidspartnere & ansatte Begrenset antall leverandører (umodent marked) 

Bedre klimaregnskap Begrensinger / mindre rom for kreativitet 

Bedre markedsføring for prosjekterende Blir ikke etterspurt 

Flere timer for prosjektering = mer penger Byggherre-krav 

Gjensalg gode samarbeid med samme miljøfokus Ekstra kompleksitet - vanskeligere 

Identitet Ensformig arkitektur 

Innflytelse  Entreprenørensansvar 

Interessante prosjekter ved å prosjektere for mindre avfall For mange valg 

Kan spare bestiller (entreprenør) for kostnader Frister 

Konkurransefortrinn Har ikke tid 

Lettere å bemanne gjennom mer prosjektering tidlig Hvordan prosjektere for tørr byggeprosess? 

Lettere å planlegge hvis tidligere prosjektering 
Kanskje sertifisering på avfall som gir annerkjennelse / 
merverdi? 

Mer presis --> gjør rett første gang Komplisert 
Mer tid til planlegging --> redusere byggefeil og forbruk av 
materialer Kortsiktig økonomi styrer 

Krav som "booster" kreativiteten Kreves mer samarbeid, vanskelig å koordinere 

Nytt og spennende Lite påvirkning på innkjøp 

Omdømme Mangel på betaling / timer 

Oppriktig miljøengasjement Mangel på forutsigbarhet 

Prestisjefylte prosjekter Mangler kompetanse 

Påvirke involverte Mindre fleksibel til å gjøre endringer 

Påvirkningskraft Mindre fokus på estetikk 

Sirkulære bygg Må ferdig-prosjektere før innkjøp 

Tilpasning nye krav Nye samarbeidsformer gjør det avansert 

Tiltrekke seg flere gode folk på dette Prosjektere mer tidligere 

Utvikle & bruke digitale metoder / modeller Standardiserte løsninger er begrensende 

Være kreativ Vanskelig å få betalt for merarbeid 

Bedre omdømme / være i forkant Vi kan ikke bestemme produkter 

Byggherre-krav Mer krevende prosjektering 

Eierskap i prosjektet  

Etisk firma   

Faglig stolthet   
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Tabell 3: Argumenter sett fra entreprenør og produsent-siden. 

Entreprenør / Produsent 

For Mot 

Bedre HMS Annen metode 

Bedre logistikk Behov på opplæring 

Mindre sykefravær Må planlegge bedre 

Bedre prosjekteringsgrunnlag Enda mer travelt på byggeplass 

Bedre ryddighet & orden Enklere med standardiserte materialer 

Mindre plass til avfall Fordyrende 

Frigjør plass Ingen etterspør 

Ryddigere byggeplass (HMS) Økt kostnad på kort sikt pga. Omstilling " ny kultur" 

Ryddighet på byggeplass Kan øke risiko for stopp ved for lite bestilte varer 

Spare penger pga mindre avfall 
Kg/kvm er ikke en grei indikator - tar ikke hensyn til avfall som 
oppstår hos produsentene ved bestilling av prefab 

Bedre utnyttelse av materialene Kompleksitet er for stor 

Billigere: deponering Krever plass til lagring & logistikk 

Billigere: innkjøp Lavere byggtoleranse hvis bestiller PREFAB 

Billigere: transport Manglende kunnskap 

Blir målt på god avfallshåndtering Manglende samarbeid 
Bruke emballasje fra leveransen til å beskytte 
bygningsdeler på byggeplass Mangler avtaler for retur 

Enklere montering Mer å vinne enn å tape! 

Færre arbeidere Mindre prosjektering --> færre arbeidstimer fakturert 

Mer bruk av montører; mindre spesial fagarbeidere Mye emballasje for moduler (prefabrikkering) 

Mer montasje/ mindre produksjon på byggeplass Plassmangel 

Økt automatisering 
Kan få økt avfall, hvis bestiller uten ekstra lengde, også blir det 
akkurat for kort 

Ønsker pre-kutt & prefab Produkter blir ødelagt pga. for lite emballasje 

Mindre tilpasning på byggeplass Produsenter: får ikke tid til å produsere 

Spare tid ved bruk av pre-kut Språkproblemer - krever opplæring av utenlandske arbeidstakere 

Produsent: bedre utnytelse av råvarer 
Vanskelig å få returordning når man kjøper fra grossister vs. 
produsenter 

Mindre behov for verktøy Vanskelig å redusere avfallsmengder (få overført denne kunnskap) 

Fordel logistikk ved direkte leveringer på rett plass   

Frigjør tid fra å kildesortere avfall   

Fuktsikkert prosjektering & byggeplass   

Konkurransefortrinn   

Kortere byggetid   

Raskere til tett bygg   

Krav som "booster" kreativiteten   

Omdømme   

Produsent: rimelig å utnytte kapp/ retur materiale    

Redusere CO2-utslipp pga. Mindre transport   

Økonomisk gevinst med å redusere emballasje   
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4.2      Workshop del 2 DiBK – Innspill til regelendringer 
 

 
Foto 9: Bilder fra DiBK/ NHP4 workshopen (foto: Daniel Tabacaru) 

 

Tabell 4: Innspill til DiBK for regelendringer. 

Hvorfor? Hvordan? 

Å nå klimamålene til 2030 / 2050 Stille krav til etasjehøyde over 4 meter 

Styrke norsk selvforsyning  Krav i reguleringsplaner 

Styrke norske arbeidsplasser 
Kg/kvm er ikke bra indikator, tar ikke hensyn til ombygninger og 
avfall som oppstår hos produsentene ved bestilling av prefab 

Styrke norske kompetanse og konkurranse fortrinn 
Akkorden er timebasert - mer avfall (mer kjøp) fører til høyere 
lønn til fagarbeidere 

Europeisk regelverk er ikke modent Krav om demonterbare / reversible bygg 
For å hjelpe prosjekterendefag (Ark/RiX) og entreprenørene 
til å slå i bordet: "sånn står i forskriftene" Minimumskrav i TEK for CO2 - krav om LCA 
Med å pushe opp kravene, da markedet er pushet opp enda 
mer for å finne det beste løsningene Krav om avfallsplan i rammesøknad 

Et felles regelverk vil gi like rammebetingelser for alle Inkludere ombruk % i avfallsplan 

Bidra til innovasjon av nye løsninger Målbart krav kg/kvm 
Når man setter mål nasjonalt, så må man ha indikatorer for å 
måle det Bedre betingelser for ombruksmaterialer 
Begrense ressursforbruk pga. på sikt vil det bli begrenset 
ressurstilgang Å skille mellom fruktbart og ikke fruktbart 

Viktig på grunn av klima Markedsføre hensikten 
Fordi statistikken viser at vi går feil retning i forhold til å kutte 
utslipp Digitale modeller av bygg med material mengder 

Gir rammeverk --> lettere oppgaven Krav til å levere LCA og LCC for alle bygg 

Flytte flere på samme tid Bli "straffet" for å rive i stedet for å rehabilitere 

Kravene kan fungere som motto for utvikling - se energikrav Krav om Pre-demolition audit 

Markedet løser det selv Minimumskrav for byggets levetid 

Samfunnsøkonomisk: beregning viser at det ikke lønner seg Ansvarbelegge §9-1 i TEK + krav 
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5 Vedlegg 

5.1 Vedlegg 1: Deltakere 
Navn Firma 

Eirik Rudi Wærner Multiconsult 

Daniel C Tabacaru  REFRAME AI 

Andreas Haukeland Pilot Arkitekter AS 

Pablo Gonzalez Skanska Norge 

Lise Kolberg Sweco Norge 

Arne Myklestad Dark Arkitekter 

Marit Thyholt Skanska Norge 

Cecilie Nødtvedt JM 

Anne Danielsberg Avantor 

Elise Almås Fibo AS 

Ola Harildstad Olsen Steni AS 

Marte Marie Frisell Samfunnsøkonomisk analyse 

Stefani Erika Papadaki Erichsen og Horgen AS 

Ingunn Marton Direktoratet for Byggkvalitet 

Per Fredrik Kempf Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 

Øyvind Arntsen Mustad Eiendom 

Marta Eggertsen Marta Eggertsen AS 

Michael Ritschel Sweco 

Erlend Seilskjær Futurebuilt 

Sverre Næss Vedal Entreprenør AS 

Justyna Marciniak Murmestern AS 
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5.2 Vedlegg 2: Innlegget til Øyvind Arntsen, Mustad eiendom 

 

Figur 3:Øyvind Arntsen, Mustad eiendom Kontor 2.0. Innlegget finnes i vedlegg 

KONTOR 2.0: Utgangspunktet for konseptet er et åpenbart behov for å bygge kontorbygg som både er fleksibelt for 
leietakeres ønsker om endret innredning og for annen bruk enn kontorer. I tillegg må det være en forutsetning at 
bygget produserer vesentlig mindre avfall enn man gjør i forbindelse med rehabilitering eller leietakertilpasninger 
med rådende byggetekniske løsninger.  
 
Mustad Eiendom har høstet erfaringer fra varianter av dette konseptet i Vollsveien 13H (rehabilitering for ny leietaker: 
Norrøna Sport) og i Lilleakerveien 8 (egne kontorer). Selv om disse arealene ikke har vært vesentlig endret etter at de 
har blitt tatt i bruk, er erfaringene med bruk utelukkende positive. 
 
Målsetningen med konseptet er å utvikle bygningsstrukturer med levetid over 100 år og med kontorløsninger som 
oppleves som bedre enn dagens i bruk. Utfordringen er å utvikle kontorbygg som er vesentlig mer bærekraftig enn 
dagens standard, både ved etablering, og ikke minst i byggets levetid. 
 
Mustad Eiendom har i samarbeid med Lendager Group gjennomført omfattende kartlegginger av eksisterende 
bygninger i egen portefølje. Hovedkonklusjonen fra disse kartleggingene viser at 86% av klimapotensialet i 
oppsirkulering av eksisterende bygg er bundet til betong, enten som plassbygde vegger, søyler og dekker, eller som 
stål og hulldekker. Det betyr mye for oppsirkulering av eksisterende bygg, men det betyr samtidig at det er spesielt 
viktig å tenke langsiktig ved nybygg. Ser vi på dagens standard, er det to hovedutfordringer som skiller seg ut:  
 

1. Byggene har brutto etasjehøyder på 3,2 – 3,5 meter. Det er etter vår mening 0,5 meter for lite. Både for å 
kunne tenke alternativ bruk og for å kunne etablere energieffektive systemer for inneklima. Veidekke har 
allerede jekket opp noen betongdekker, for å få denne etasjehøyden 

2. Formen på byggene er en utfordring i den forstand at selv om de fungerer godt som enkeltstående 
kontorbygg, er de ikke tilpasset framtidige bystrukturer.  

«Kontor 2.0» tar utgangspunkt i at byggene utformes med tanke på langsiktige løsninger for bystruktur, og med brutto 
etasjehøyder på 4,0 meter. I hvilken grad man kan tilpasse byggene til framtidig bystruktur, henger sammen med 
omgivelser og topografi, og vil variere sterkt fra område til område.  
 
Organiseringen av kontoretasjene skjer ved at materialer som har ulik levetid bygges inn på en måte som gjør det 
mulig å skifte ut enkeltkomponenter (eks kabler, tekniske komponenter etc.) med kort levetid, uten å samtidig måtte 
rive materialer som har lang levetid. 
 

 Lydabsorbenter festes til underkant dekke 
 Åpne tekniske føringer (utført med en ryddig organisering og et tiltalende utseende) 
 Etasjeaggregater med oppbygging og plassering over toalettkjerner som muliggjør kanaler direkte ut i 

lokalene. Man unngår tradisjonelle lave partier i gangsoner 
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 Alle rom som ikke er tilknyttet kjerner, eller er åpenbart permanente, bygges som rom-i-rom. De kan være 
prefabrikkerte, eller som plassbygde rom. Det forutsettes at konstruksjonen har høye krav til design, at den 
tilfredsstiller normale krav til støydemping, og at den er utformet med tanke på enkel og rask flytting eller 
endring av størrelse. Tilkobling til teknisk infrastruktur skjer via åpne systemer over himling i rommene.  

 Riktig lagdeling: Ikke bygge kvalitetsprodukter over dårlige produkter som ikke varer 

 Utfordringen er leietakere som skal ha «Corporate design»: Skal ha fine himlinger osv de er det vanskelig å nå 
fram til 

 70-80 prosent av leietakerne vil godta åpne himlinger, går fra kontor til åpne landskap 
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5.3 Vedlegg 2: Innlegget til Arne Reisegg Myklestad, DARK arkitekter 
 1/3 omsetning hos DARK kommer fra rehab-prosjekter 
 Promoterer rehab fremfor riving, viktig å komme inn i tidligfase da beslutninger tas. Arrangerer workshoper 

hvor byggherre utfordres. ARK kommer ofte inn når mange av beslutningene er tatt 
 Kartlegge hva som direkte kan brukes, snekkerverksted på byggeplassen. Jobbet på byggeplassen med f.eks. 

gamle dører, som gjøres om til møteromsbord - ikke sendes bort, men jobbe med materialene direkte på 
byggeplassen 

 Prosjektere modulbygg massivtre precut osv. mindre avfall på byggeplassen 
 Utsparinger i massivtre kan også brukes som møtebord 
 Bygg i Drammen med Splitcon som leverandør- bygges 2 timer unna  
 Noe av det viktigste som gjøres på nybygg er høy byggeteknisk kvalitet som kan rehabiliteres/vedlikeholdes 

senere.   
 God miljøplan for avfallshåndtering på byggeplassen 
 Gjenbruk av interiør-materialer: Fokus på varighet, materialer levert i minst mulig emballasje,  
 Avfall står høyt på agenda, noen ganger får man gehør, jo flere gode referanseprosjekter jo lettere få 

igjennom 
 I prosjektering legges premissene, må kartlegge materialer som kan ombrukes, hvis ikke forsvinner ut 
 Bidra – avhengig av å jobbe sammen med andre entreprenører/utbyggere 
 Tror dette vil påvirke bransjen, kanskje fortere enn 15-30 år 
 Hvis ikke dette tas på alvor, det vil påvirke oss (bransjen) veldig fort, dette er ikke noe vi gjør for moro skyld, 

men helt nødvendig 
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5.4 Vedlegg 2: Innlegget til Martha Eggertsen, Marta Eggertsen AS 
 

 Tenke avfallsgenerering i drift allerede i prosjektering, det som prosjekteres i dag er framtidens avfall 
 Ikke prosjektere materialer med kort levetid under materialer med lang levetid 
 Arkitekten må følge prosjektet over lengre periode 
 Være ressurssterk – lære å forstå materialer 
 Økonomiske grunner – de som forsøpler må betale for seg, priser for avfallshåndtering øker 
 Vær proaktiv, tilpasse seg markedet, skape positiv virkning 
 De som arbeider med materialer osv. må sitte høyt oppe, ha gehør 
 Pålegg – retningslinjer, tenke mer sirkulært, pris på materialer kommer til å øke, tilgang til materialer i 

framtiden, om 80 år der råvarene kommer fra vil være ubeboelige pga. varme 
 Arbeide kontinuerlig, hvert mandagsmøte, dele kunnskap 
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5.5 Vedlegg 2: Innlegget til Ola H. Olsen, Steni 
 

 Steni produserer fasadeplater i løpende lengder, 1,2 m bredde. Kan kappes nøyaktig på mål i lengderetning 
 Levetid på mer enn 60 år 
 Kapp er med på pallen (som understøttelse), det liker ikke entreprenørene (mer avfall) 
 Avfall som oppstår på fabrikk: Noe går til Protan, resten blir tilslag i betong 
 Avfallspyramiden: Øverst redusert materialbruk, avfallsforebygging, ombruk 
 Samarbeider på tvers, prosjektere tidlig ute  
 BIM verktøy lagt inn begrensninger, fasaden i BIM-løsning reduserer avfall 
 Steni kan ta tilbake gamle plater, slipe ned og gjøre nytt (regenerere), men dette betyr ekstra transport osv, 
 Ønsker fra marked gamle boligprosjekter, kan platene benyttes andre steder i verden, ofte blir for dyrt org 

transportere 
 Snitt av hjørnene, avfallet gjenvinnes 
 Organisk printing av solceller på plater, jobber med forskning prosjekt DOGA/UiS. Antas på markedet om 3-5 

år 
 Solceller på vegger: Dekkes ikke til med snø, sol i norden står lavt, bra vinkel for vegger 
 Grønt skifte   grønn vekst, det er mulig å kombinere 
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5.6 Vedlegg 2: Innlegget til Justyna Marciniak, Murpartnern AS 
 

 Hvem bygger bygningene i Norge? 70% er migrantarbeidere, vi må tenkte på dem også – inkludere og gi en 
sjanse til å være del av forandringen 

 Forskjellige fraksjoner, hvordan skal det forberedes for avfallsbehandling/sorteres? 
 Forskjellig informasjon på pakker 
 Problemet med sosial dumping er at arbeidere spør ikke om ting - vil ikke være til bry 
 Lærer fra hverandre osv, men får sjelden instruksjoner om hvordan ting skal gjøres ordentlig, kan få forskjellig 

informasjon avhengig av hvem som er på jobb osv 
 Stort forbedringspotensiale 
 Askepott app er et forslag til et hjelpemiddel som hjelper arbeidere å finne ut riktig sortering / behandling for 

avfall. Justyna vil gjerne ha kontakt med partnere som vil hjelpe til med å ferdigutvikle appen. 
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5.7 Vedlegg 2: Innlegget til Daniel C. Tabacaru, REFRAME AI 
 
REFRAME AI jobber med digitale tvillinger, konvertering til BIM av eksisterende bygg. De jobber med kartlegging 
av material innhold bak de synlige overflater, med hjelp av kunstig intelligens (AI/ Machine Learning)  
 Målet er å se på eksiterende bygg som materialbanker som kan benyttes omgående i en sirkulær økonomi. 

(BAMB- Buildings As Material Banks) 
 Materialene og bygningselementene (BIM objekter) skal benyttes på forhånd i prosjektering av andre bygg, 

med større besparelser på logistikk siden (mellomlagring, transport, osv) 
 Overshoot day - Norge var i 2019 på bærekraftig-ressurs-lån etter 18 april. 
 Kognitiv dissonans4 i Norge angående bærekraft. Dette må vi jobbe med, må tilpasse oss til virkeligheten/ 

målet data 
 Materialflytting i EU: Kun 9 % resirkulert, potensiale 91 %  
 Bygg i EU ansvarlig for ca. 30 % av råmaterialer og 50% av energien 
 BIM til bygg: Alt skal BIM prosjekteres som en del av leveransen, Statsbygg har hatt krav siden 2015, med ny 

BIM standard – SIMBA fra 1 januar 2020 
 Ikke så uvanlig å ha BIM leveranse i dag, normalt nesten, men for 4-5 år siden tenkte BAE bransjen at det ikke 

går 
 Ca. 80% av bygningene som skal stå i 2050 i Europa er bygget allerede i dag 
 I framtiden kommer materialene til å bli dyrere og dyrere, derfor må forbruket av råvarer ned, med mye mer 

fokus på ombruk og “urban mining” 
 Stort potensiale for ombruk / sirkulær tilnærming til materialene tidlig i byggeprosessen (med tilgang til 

bedre grunnlag, tilsvarende den som Reframe AI leverer) 
 Avfall er materialer på avveie 
 Nye teknologier vil påvirke BAE bransjen i de neste 10 årene. (digitalisering, virtuel KS, AR, skyløsninger, osv) 

 

 

 
4 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans 
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