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Statsbygg og ombruk



• 2300 bygninger 
• 600 eiendomskompleks

• 161 bygninger i utlandet –
fra Beijing til San Fransisco

• 2,9 millioner m2

Våre eiendommer
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• Justis
Fengsler, politieiendommer, domstoler, asylmottak,
Norges Brannskole, Justismuseet

• Kultur og departement
KD og KMD, Kongelige eiendommer, Operaen, 
Nytt Nasjonalmuseum

• Samfunn
Øvrige departementer m/ underliggende etater

• Universitet og høgskole
Diverse campusbygninger og –områder

• Utland
Ambassader, konsulater, residenser



• Vi gir kunden gode og fleksible lokaler

• Vi bidrar til effektiv arealbruk i staten

• Vi tar klimaansvar
• Vi former morgendagens bygge- og 

eiendomsnæring

Strategiske mål



Miljøstrategi 
2019 - 20



• Redusere total etterspørsel etter nybygg 
gjennom arealeffektivisering og ombruk av 
eksisterende bygninger.

• Etterspørre flere ombrukte materialer uten 
skadelige stoffer.

• Øke levetiden for materialer og produkter som 
er i omløp gjennom å prosjektere for ombruk.

• Unngå avfall, men bevar verdien.

SIRKULÆRØKONOMI



Rådgivning og utredning

Nord Universitet

Konseptutredning 2018

Funksjonsprogrammet 
redusert fra 12 000 til 
8 000 m2 etter grundig 
behovsanalyse

Identifiserte ombruks-
potensiale på campus og 
fikk god arealeffektivitet 
i nye arealer

Rådgivning og utredning



Byggherre

Byggherre

Nytt Regjerings-
kvartal (RKV)



Eiendom / Drift

Eiendom / Drift



Ombruk tilknyttet 
Nytt Regjeringskvartal (RKV)
The Good, The Bad & The Ugly



Regjerings-
kvartalet



Miljøprogram i reguleringsplanen (feb 2017)

4.4  AVFALL

• Rive- og rehabiliterinsgprosjekter skal 
vurdere å tilby produktgrupper som kan 
være av verdi for andre på et marked.

• Nybyggprosjekter skal vurdere å finne frem 
til produktgrupper der prosjektet benytter 
brukte materialer.



Mulighetsstudie for ombruk (jan 2017)

K901 Rivning - Miljøoppfølgingsplan

• Tildelingskriterium: oppgaveforståelse miljø

• Utarbeide og gjennomføre plan for gjenbruk 
av bygningsdeler og materialer

• Operasjonalisere B-listen

A-liste
Statsbygg 

bruker selv

B-liste
Tilbys andre 
på markedet



K901 Miljøoppfølgingsplan (2018)

Artikkelliste



• Naturstein fasade, plass, kanter

• Tegl-elementer fasade

• Helikopterdekk på tak

• Porter i kjeller

• Nødaggregater

• VVS: servanter, toaletter

• Lysarmaturer

• Tredører i eik

• Veggkledning eik

• Ribbevegger gymsal

• Diverse dører i kjeller

• Svingtrapp terazzo, 10 etasjer

• Konkylietrapp, Y-blokk

• Ståltrapper 

• Stålrister verksted

B-listen bearbeidet av prosjekterende (2018)

B-listen



B-listen bearbeidet av Resirqel (feb 2019)

B-liste Resirqel



Dialogmøte med markedet (mars 2019)



Dialog med DIBK (april 2019)

Direktoratet for
Byggkvalitet

INTERN OMBRUK

TEK 17 Ytelseskrav

EKSTERN OMBRUK

TEK 17 Ytelseskrav

DOK Ytelseskrav + 
produksjonskontroll

=



B-listen etter markedsdialog og DIBK (mai 2019)



• Liten trafo

• Tung isolasjon fra taket

• Møbler: stoler og garderobeskap

• TV-skjerm til møterom byggeplass

• Trekkerør plast, 3 bunter

• Aluminiumsstiger, 4 stk

• Industriell vaskemaskin gulv

• Bonemaskin gulv

• Lyspærer / lysstoffrør etc fra lagerrom

• Hulldekkelementer 21 stk, ca 6 m lange

• Hulldekkelementer 3 stk, ca 4,5 m lange

• Helikopterplattform

• Aggregat under plattform, 1 stk 600 kVA 

• Batteripakker UPS 

• Handicapheis

• Hjulakslinger med bremseopplegg (alle er 
skjeve), 6 stk

• Stålporter ved nedkjøring med serviceavtaler

• Diverse gjerdeelementer til perimetersikringen

Status i dag (sep 2019)



Summer interns 2019

• Tilfredsstiller innhentet FDV-dokumentasjon for 
Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum informasjonsbehovet 
ved fremtidig ombruk?

• Har kontrollorganer i Norge utarbeidet
metodikk / rutiner for resertifisering?

Nope.



• Kartlegge relevante ytelseskrav i TEK og DOK 
(500 harmoniserte standarder m.m.)

• FDV-arkiv: datafelter for dokumentert ytelse
(fylles ut iht matrise med krav, se over)

• Mer detaljerte krav for FDV-innsamling i prosjekter

• Systematikk for vurdering av egnethet / gjennomføring av ombruk
(kriterier og prosedyrer)

• Registrere geometrisk hvor i bygg vi bygger inn farlig avfall

Behov for videre utvikling


