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Muligheter

Regjerningens Klimaplan for 2021–2030

Pressemelding 14. januar

• Ikke CE-merking for ombruk av byggevarer fra før 2013

• DiBK veileder for mer ombruk

• Endringer i nasjonale regler for å fremme mer ombruk

Samarbeid for nyskaping

• Byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører og

leverandører som vil (lære) mer

• Samarbeid med andre bransjer ift ressurser og teknologi

• Felles verktøy som BREEAM og FutureBuilt kriterisett

• Brukerne - dugnadsånd og definisjon av verdi



Kriteriene er laget for å gi begrepet sirkulære bygg et konkret innhold. 
Kriteriene er delt i fem temaer som reflekterer prinsipper for god 
ressursbruk i ulike faser i et byggs levetid:
1) Miljøbasert beslutning om rehabilitering eller rivning
2) Ressursutnyttelse i rive- og byggefase
3) Ombruk av bygningsdeler
4) Ombrukbarhet
5) Endringsdyktighet
Kriteriene inneholder både kvalitative og kvantitative krav til 
dokumentasjon.

08.01.2019 - Faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes
«Kriteriene er trolig ikke perfekte, men bør være et godt grunnlag for å komme i gang med 
sirkulær bruk og design av bygg. Det tas sikte på å revidere kriteriene etterhvert som det 
kommer fram praktisk erfaring» 

13.03.2020 - V 2.0 lansert
https://www.futurebuilt.no/content/download/17947/112722

FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg

https://www.futurebuilt.no/content/download/17947/112722


BREEAM-NOR Wst 01

Mulighetsstudie før riving og rehabilitering

Mulighetsstudiet identifiserer avfalls-mengder, 

slik at man kan planlegge ombruk og 

materialgjenvinning før arbeidet påbegynnes.

Mulighetsstudiet er skreddersydd for hvert 

rivningsprosjekt, bl.a. med følgende tjenester:
a. Identifisering av markeder for resirkulert eller 

materialgjenvunnet materiale

b. Identifisering av materialgjenvinnings- og 

ombrukspotensial både på og utenfor 

byggeplassen

c. Lokal og nasjonal materialverdivurdering

d. Sorteringskriterier for ulike fraksjoner

e. Tallfesting av miljøeffekter

Mulighetsstudiet kan øke ressurseffektivitet 

og prosjektets produktivitet, redusere avfall og 

øke overskudd.



Verdi?



Vindeltrapp fra Misjonskirken



Innoasis – Sverdrupsgate 27 

Smedvig Eiendom

Illustrasjoner: Helen&Hard Arkitekter



Norges Bank bygget på Domkirkeplassen



Norges Bank bygget på Domkirkeplassen



Verdi i produkter og materialer



Verdi i produkter og materialer





Stavanger Domkirke - Rehabilitering av gulv

• Kulturminne



Veien videre

● Deling av kunnskap, erfaringer og materialer

● Seriøsitet og dokumentasjon av tekniske egenskaper

● Hva kan JEG gjøre for å oppnå mer sirkulære bygg?

● På hvilken måte må jeg opptre for å oppnå mer sirkulære bygg?

Noen ressurser:

● BREEAM AP'er for mulighetsstudier

● Grønn bys sirkulær økonomi gruppe



Takk for oss
Tone Espedal Walskaar | tew@faber.no | 40 24 58 48

Heather Bergsland | hb@veni.no | 906 47 190
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