
«Hvordan prosjektere for avfallsreduksjon»
Hvordan kan de prosjekterende (arkitekter og rådgivere) men også leverandører og entreprenører, bidra til avfallsreduksjon?

Oppdragsgiver: 
Nasjonal Handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP-nettverket)
Direktoratet for Byggkvalitet

Presenteres på vegne av NHP-nettverket:
Marta E. Eggertsen (arkitekt og miljørådgiver)
Daniel C. Tabacaru (arkitekt og sirkulær økonomi rådgiver)



NHP-nettverket
Nasjonal HandlingsPlan for bygg- og anleggsavfall

Avfallsreduksjon, materialgjenvinning, farlig avfall og miljøgifter, kunnskap- og informasjonsformidling samt fortsatt fokus på
bedre sortering og mindre andel blandet avfall for ytterligere å øke materialgjenvinningsgraden.



• hvordan man kan redusere/minimere avfallsmengden i prosjektering.

• bedre dialog og samhandling med arkitekter/prosjekterende og entreprenører



Fokus på workshopen

5 spørsmål å svare på:

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

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

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

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

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



Workshop del 1

Innelgg:

Øyvind Arntsen, Mustad Eiendom

Ola H. Olsen, Steni

Justyna Marciniak,

Daniel C Tabacaru, REFRAME AI

Arne Reisegg Myklestad, DARK Arkitekter

Marta Eggertsen, Marta Eggertsen AS



Workshop del 2

• byggeherre
• Entreprenør
• Arkitekt

Hvrodan og hvorfor DiBK må involveres i dette



NHP-nettverket

NHP 1: 2001

Avfallsplan og PCB-forurensede isolerglassruter

NHP2: 2012

Gjenvinning av byggavfall generelt og farlige stoffer/materialer spesielt.

NHP3: 2013

Fortsettelse av arbeid fra 2012

NHP 4:2019

Alt bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering:

- Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020

- Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging



AVFALL 
Definisjon: 
Ressurser som vi ikke har viljen til, kunnskap om eller teknologi til, å bruke igjen. 
I realiteten er det bundet økonomisk verdi, som vi betaler for å brenne eller forvare for fremtiden.

andre eller uspesifisert 
næring

20 %

industri
14 %

private 
husholdninger

21 %

tjeneste næring
20 %

bygg-og anlegg
25 %

Avfallsregnskap for Norge. 
Avfallsmengder etter kilde 2017 (SSB)

nybygging
35 %

rehabilitering
25 %

riving 
40 %

Genererte mengder avfall
Fra nybygging, rehabilitering og riving 2017 (SSB)
NB! Rehabilitering gikk ned med 8% fra 2016 til 2017
selvom mengde avfall i alt økte med 1%

deponi
37 %

materialgjenvinning
34 %

energiutnyttelse
29 %

Behandling av avfall
Nybygging, rehabilitering og riving 2017 (SSB)
Materialgjenvinning skal økes til 70%



Avfallsreduksjon/ -eliminering i: 

• BESTILLING

• PROSJEKTERING

• PRODUKSJON

• BYGGING



Avfallsreduksjon/ -eliminering i BESTILLINGEN

Klar og tydelig bestilling på avfallsreduksjon
Målbar krav til avfall
Samarbeid entreprise fra A til Å

Tildelingskriterier må avspeile bestilling.

Kompetanse på ressursbruk i bygget

Forankring i bruker organisasjonen



Avfallsreduksjon/ -eliminering i PROSJEKTERINGEN

Sett tall på avfallsmengder pr BRA
Definere prosjektet i dag og om 60 år
Samarbeid med entreprenøren

Kompetanse materialer og avfall fra vugge til grav. 

Rutiner for avfallsmåling i prosjekteringen og konsekvensvurdering
Bruk materialer med lang levetid i bygningselementer med tilsvarende lang levetid. 
Samarbeid med entreprenøren 
Standardisering, digitalisering og bruk av data



Avfallsreduksjon/ -eliminering i PRODUKSJONEN

Dokumentasjon tilpasset behov til prosjekterende og utførende

Større ansvar for produkter som har forlat fabrikken



Avfallsreduksjon/ -eliminering i BYGGINGEN

Utarbeid rutiner for avfallsmåling i prosjektet 
Økonomiske fordeler med mindre avfall.

Kompetanse på materialer og avfall fra vugge til grav (på en måte så alle forstår det)
Avfallsplan og/eller avfallspyramiden  som underlag for beslutninger
Samarbeid med prosjekterende

Transport og lagring av ressurser i fremdriftsplanen. 
Prosjektere ferdig før bygging.





Takk for oppmerksomhet.


