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Emnet består av to deler:

Ressurseffektivitet på
byggeplassen (1 poeng)

Økning av ombruk og
gjenvinningsgraden (2 poeng)

BREEAM WST 01-
kriteriet

Formål: Fremme ressurseffektivitet
gjennom effektiv og egnet håndtering av

avfall på byggeplassen.



Avfallsplan!

Tips i NHPs kildesorteringsveileder

Dersom nybygg-prosjektet omfatter riving:

Skill ut riveprosjektet som eget prosjekt,
ellers vi du aldri oppnå kravene til
avfallsmengde ved nybygging!

Det nytter ikke å få BREEAM-poeng ved å
sette et avfallsmål på for eksempel 40 kg/m2

ved nybygging.  

Første krav:
Det er satt hensiktsmessige mål for mengder av farlig og ikke-
farlig avfall generert på byggeplassen, i kg avfall per m2



www.byggemiljo.no



For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for
planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -
mengder:

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av
bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig
reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning
som overskrider 100 m2 BRA

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100
m2 BRA

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring
eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket
genererer over 10 tonn bygge-og rivningsavfall.

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller
anlegg skal vurderes under ett. 

Avfallsplan :



Nybygging: 15-70 kg/m²
Avhengig av planlegging og ambisjon

Rehabilitering: 50-1000 kg/m²
Avhengig av grad av riving

Riving: 700-1500 kg/m²
Trebygninger: 700 kg, betongbygg: 1400 kg,
lagerhaller kan være mye mindre

Mer om mengder:
Tallene finner du på www.miljosanering.no



Riving,
bearbeidede tall
I veileder 
WST 01
BREEAM



Nybygg,
bearbeidede
tall, veileder
WST 01



Rehabilitering,
bearbeidede
tall, veileder
WST 01





Avfall skal være fast punkt i alle byggemøter

Dette skal også formidles til de ansatte

Miljøansvarlig må jevnlig sjekke containere
for feilsortering

Særlig viktig at farlig avfall sorteres ut

Klare avtaler mot UE om krav til
kildesortering

Andre krav:
Det finnes rutiner for å redusere farlig og ikke-farlig avfall i

tråd med målene



Avfallsmengde pr m2 må følges nøye

Kildesorteringsgrad

Tredje krav:
Mengden avfall som genereres på tomten, blir målt, og

målene blir jevnlig gjennomgått



Kilde: Olav Rønningen,
Kruse Smith



Kilde: Elin Hansen, Statsbygg



Fjerde krav:
Prosjekteringsteam/byggeplassansvarlig har utnevnt en person

med ansvar for å gjennomføre ovennevnte

Per Bjørn Pettersen, Veidekke: Flinkeste gutt i klassen?



Femte krav:
Ved hjelp av de innsamlede dataene skal mengden avfall generert per m2

(bruksareal) i tonn fra byggeprosessen rapporteres



Sjette krav:
Det er etablert rutiner for sortering, ombruk og gjenvinning av byggeavfall i

minst fem definerte avfallsgrupper på byggeplass



Studien må omfatte:

Identifisering av de viktigste rehabiliterings-
/rivningsmaterialene

Potensielle bruksområder og tilknyttede
problemer i forbindelse med ombruk og
gjenvinning av de viktigste rehabiliterings- og
rivningsmaterialene

Syvende krav:
Dersom det finnes eksisterende bygg på tomten, skal det før riving

gjennomføres en mulighetsstudie av alle eksisterende bygg,
konstruksjoner eller utvendig harde overflater for å avgjøre om

rehabilitering/ombruk er mulig, eller dersom det ikke er tilfelle, for å
maksimere ombruk og gjenvinning av materialer fra rivingen til senere

bruk. Høygradige/-verdige formål prioriteres



Identifiserer avfallsmengder, slik at man kan planlegge
ombruk og materialgjenvinning før arbeidet påbegynnes

Er skreddersydd for hvert rivningsprosjekt, bl.a. med
følgende tjenester:

– Identifisering av markeder for resirkulert eller
materialgjenvunnet materiale

– Identifisering av materialgjenvinnings- og
ombrukspotensial både på og utenfor byggeplassen

– Lokal og nasjonal materialverdivurdering
– Sorteringskriterier for ulike fraksjoner
– Tallfesting av miljøeffekter

Kan øke ressurseffektivitet og prosjektets produktivitet,
redusere avfall og øke overskudd

Mulighetsstudiet



Bygningsteknisk tilstandsvurdering

Miljøkartleggingsrapport

En vurdering av byggverkets egnethet og
tilpasningsdyktighet

Faglig grunnlag for mulighetsstudiet:



Undersøkelsen skal minst omfatte:

Ventilasjonskanaler

Trapper

Golv

Inner- og ytterdører, vinduer

Bygningsplater

Takbelegg

Fasade

Teglstein, betong og steinmaterialer

Konstruksjonsvirke

Fast innredning

Sanitærporselen

Rapporten må gi anbefalinger for demontering og sortering.

Deretter beskrives potensielle bruksområder/ nedstrømsløsninger for
materialfraksjonene.Mest mulig lokal anvendelse søkes oppnådd, og de
øverste trinnene i avfallspyramiden prioriteres. Det beskrives også
utfordringer knyttet til den foreslåtte anvendelsen.



NHP-nettverket søker DiBK om
midler til nærmere utredning om

hva en ombruksrapport skal
inneholde

Søknaden sendes på nyåret



Workshop for avfallsminimering i
prosjekteringsfasen, møte i slutten av
november

Database over erfaringer fra
ombruksprosjekter

MC: Hvilke miljøfarlige stoffer kan inngå i
bygningsmaterialer som skal ombrukes?

MC: Ombruksvurderinger av bygninger i
Longyearbyen og Svea

NHP-nettverket arbeider også
med:



75 % kildesortering: 1 poeng

85 % kildesortering: 2 poeng

90 % kildesortering: 2 poeng +
innovasjonspoeng

Krav 8, 9 og 10:
Økning av ombruk og gjenvinningsgraden



Takk for oppmerksomheten!




