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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avfallsfrie byggeplasser handler om å utvikle en produksjon som ikke genererer avfall, hverken på byggeplass eller ute hos produsent. Dette fordrer et samspill mellom byggherrer, entreprenører og leverandører/produsenter og det må utvikles teknologi, prosesser og produktløsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser.









Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avfallsfrie byggeplasser leverer på flere av FN´s bærekraftmål og vil være et viktig bidrag i arbeidet med å få ned utslipp og oppfylle nasjonale miljøfprpliktelser



Historien 

• Startet med en artikkel 
september 2017 John R. Moen

• Sandnes kommune og 
Stavanger kommuner tar mål av 
å redusere avfallsmengden med 
75% i et lokalt initiativ for 
avfallsfrie byggeplasser. 

• Felles initiativ der offentlige 
byggherrer samler seg om et 
nasjonalt fellesinitiativ med krav 
om avfallsfrie byggeplasser. 



Hva er avfallsfrie
byggeplasser?

Materialer og produkter 
som blir igjen i bygget

Sirkulære materialer eller 
produkter fra bygget som 

kan gjenbrukes

Avfall fra 
produksjon

Avfall

Avfallsfrie byggeplasser handler 
om å utvikle en produksjon som 
ikke genererer avfall, 

• hverken på byggeplass

• eller ute hos produsent

Avfallsfrie byggeplasser gjelder i 
første omgang nybygg og at ett 
eller flere avfallssegmenter 
reduseres til tilnærmet null.

Avfall fra 
byggeplass

Avfall
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Utslippsfrie byggeplasser handler om å redusere utslipp fra anleggsmaskiner, byggtørk, transport og annet utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet til tilnærmet lik null.Sirkulærøkonomi handler mye om ombruk, gjenbruk og miljøvennlig håndtering av materialer fra byggeplass, rivning og rehabilitering. - mens avfallsfrie byggeplasser handler om å redusere materialbruken ved å fjerne unødvendig avfall fra produksjon til og på byggeplass.    



INDUSTRI

FORBRENNING

RESSURSER

BYGGEPLASS

AVFALL 58%
14% 
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Presentasjonsnotater
Den delen av byggematerialene som ikke blir brukt er det man bruker mest tid og penger på å håndtere; fra det blir sendt som råvarer til produksjon til det ender opp som retur til forbrenning.



Avfallspyramiden
• Avfallsfrie byggeplasser er 

øverst i avfallspyramiden

• Lykkes vi betyr det mindre 
materialer som skal gjenvinnes, 
brennes eller deponeres. 
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Avfallsfrie byggeplasser leverer løsninger på det øverste nivået i avfallspyramiden



Kjernegruppe

Prosjektet ledes av en kjernegruppe:

• Torbjørn Sterri og Ingunn O. Bjerkelo fra 
Sandnes eiendomsselskap KF

• John R Moen, Badigital

• Harald Aas, Innovative anskaffelser

• Hans Olaf Delviken, DIFI



11 byggherrene 
utgjør prosjektgruppen



Fellesinitiativets 
støttespillere

John R. Moen





1. Forberedelser
For: Prosjektgruppen, 

fellesinitiativet og 
prosjektledere.

Hensikt: Få på plass datoer 
og innhold for de ulike 

aktivitetene, 
utlysningsteksten for 

fellesinitiativet, og 
grunnlaget for 

innsiktsutlysningen. 
Rekruttere ressurser og 

gjester til 
dialogkonferansen

3. 
Dialogkonferanse

8. april 2019
For: Byggherrer, 

entreprenører, leverandører, 
miljøbevegelsen, 

departementer, bransje og 
fagpresse inviteres

Hensikt: Aktualisere, 
engasjere og forankre for 
Avfallsfrie byggeplasser

4. Workshop 
Innsikt

For: Byggherrer, 
entreprenører, 

leverandører/produsenter 
fra alle fraksjoner innenfor 

systemgrensen for 
prosjektet og 

miljøteknologimiljøer 
inviteres

Hensikt: kartlegge hvor og 
hvorfor avfall oppstår på 

byggeplass og i produksjon 
for byggeplass, og 

kartlegge hva som skal til 
for å overkomme det som 
hindrer, og gjøre det som 

muliggjør, avfallsfrie 
byggeplasser. 

2. Indentifisere og 
rekruttere

For: Entreprenører og 
leverandører/produsenter 

skal rekrutteres 

Hensikt: Avfallsfrie 
byggeplasser kan kun 

realiseres dersom aktørene 
som er involvert i 

byggeprosessen utvikler 
metoder og teknologi som 
muliggjør dette. Det er først 
og fremst leverandørene/

produsentene av materialer 
som må utvikle nye 
løsninger, men det 
avhenger også av 
entreprenører som 

tilpasses sine metoder for å 
gi plass til de nye 

løsningene.

5. Etablere 
konstellasjoner
For: Konstellasjoner av 

entreprenører, produsenter, 
m. fl, samt representanter 
for virkemiddelapparatet

Hensikt: Gi 
konstellasjonene som skal 

søke om midler fra 
Miljøteknologiordningen 

(og kanskje midler fra 
Forskningsrådet også) 

innsikt i søkeprosessen og 
kriterier for tildeling av 

midler. Gjøre 
virkemiddelapparatet 

oppmerksom på satsningen 
på Avfallsfrie byggeplasser

6. 
Hovedprosjekter
For: Konstellasjoner av 

entreprenører, produsenter, 
m. fl

Hensikt: Utvikle nye 
teknologi, metodikk og 

systemer som muliggjøre 
en produksjonsprosess på 

og for byggeplass som 
muliggjør Avfallsfrie 

byggeplasser

7. Pilotprosjekter 
for avfallsfrie 
byggeplasser

For: byggherrene bak 
fellesinitiativet for 

avfallsfrie byggeplasser

Hensikt: Sette krav om, 
og med det ta i bruk 

løsninger for avfallsfrie 
byggeplasser etter hvert 

som de blir 
anskaffelsesklare. Gjøre 

erfaringer, kartlegge 
effekter og forbedre 

løsningene.

Møte
kjernegruppe

Møte
kjernegruppe

Møte
kjernegruppe

Møte
kjernegruppe

Møte
prosjektgruppen

Møte
prosjektgruppen

Dato: Dato: Dato: 

Dato: Dato: 

Dato: Dato: Dato: Dato: 

Møte
kjernegruppe

Møte
kjernegruppe

Møte
prosjektgruppen
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Planlagte aktiviteter i prosjektet



Dialogkonferansen
8. April inviterer vi byggherrer, 
entreprenører, produsenter, 
leverandører, bransje og 
miljøorganisasjoner til 
dialogkonferanse. 

Hensikten er å engasjere de ulike 
aktørene til innsats og lytte til 
innspill fra bransjen.



Program for 
dialogkonferansen
• Det foreløpige programmet ser 

slik ut (bildet)

• Arbeidet med å identifisere og 
rekruttere ulike aktører er i gang 
nasjonalt og regionalt.

• Arrangementet er lagt til 
Næringslivets hus i Oslo, men 
det vil live-streames slik at man 
kan delta online.



Kravet fra 
fellesinitiativet

• Fellesinitiativet av byggherrer vil 

kunngjøre sine fremtidige krav til 
avfallsfrie byggeplasser gjennom en 

veiledende kunngjøring på Doffin. 

• I neste omgang inviterer man til dialog 

og oppfordrer leverandører og 
produsenter til å utvikle teknologi, 

systemer og løsninger som muliggjøre 
avfallsfrie løsninger.

• Etter hvert som løsningene blir 
tilgjengelig i markedet vil byggherrene 

setter krav til dette i sine 
byggeprosjekter.   



innovativeanskaffelser.no


