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BNLs Grønt skifte-politikk

4

«Det grønne skiftet innebærer økt 
verdiskaping med mindre samlet 

miljøbelastning. 

Endringene som det grønne skiftet 
krever gir store markedsmuligheter 

for byggenæringen og for 
samfunnet som nyter godt av våre 

leveranser og tjenester».
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BNLs analyse
over den sirkulære økonomien for 

bygg, anlegg og eiendom
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Bygg og anlegg

Optimal bruk av 
ressurser

Nye bygg og anlegg

Arealeffektivitet

Minimere ressursbruken fra 
byggeprosessen

Tilrettelegge for lav 
ressursbruk i forvaltningen

Lang levetid

Tilrettelegge for fremtidig 
mindre avfall

Miljøriktig valg av produkter

Sortering på byggeplass

Eksisterende bygg og 
anlegg

Arealeffektivitet

Tilrettelegge for lav 
ressursbruk i forvaltningen

Forlenge levetiden

Energi-
effektivisering
Rehabilitering/ 

restaurering
Rive hele eller deler av bygg/anlegg

Ombruk av 
materialer/produkter

Tilrettelegging for gjenvinning

Sortering på byggeplass
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Sirkulær økonomi BAE

Er det behov 
for nytt eller 

kan evt. 
eksisterende 

benyttes?
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Nye bygg og anlegg

Arealeffektivitet

Minimere ressursbruk fra 
byggeprosessen

Bruke lite materialer

Prosjektere mht. mindre avfall 

BIM og skreddersøm-produksjon 

Industrialisering/prefab

Redusere emballasje

Tilrettelegge slik at svinn kan brukes av andre

Etterspørre returordninger

Miljøriktig valg av produkter Unngå bruk av begrensede råvarer

Vurdere bruk av ombrukte/gjenv. produkter

Tilrettelegge for lav ressursbruk i 
forvaltningen

Unngå unødvendig utskifting

Lease funksjon

Sambruke funksjoner

Smart styring

Lang levetid på bygget
Bruke standardiserte løsninger

Bruke prod og løsninger med høy kvalitet

Tilse at bygget er tilpasningsdyktig

Tilrettelegge for fremtidig mindre avfall
Digital dokumentasjon

Designe og bruke demonterbare løsninger

Bruke prod. uten helse- og miljøf.  stofferSortering på byggeplass

Sirkulær økonomi – nye bygg og anlegg 



Bruke lite materialer                                eksempler
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Redusere emballasje                                 eksempel
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Sirkulær økonomi – eksisterende bygg og anlegg

Eksisterende bygg og 
anlegg

Arealeffektivitet

Tilrettelegge for lav 
ressursbruk i 
forvaltningen

Unngå unødv. utskifting 
Lease funksjon

Sambruke funksjoner
Smart styring

Forlenge levetiden

Energi-effektivisering
Rehab./ restaurering

Påbygg/tilbygg

Rive hele eller deler 
av bygg/anlegg

Tilrettelegge for     
ombruk av matr./prod.

Kartlegging – egnethet for ombruk
Forutsigbarhet mht mengde og tid

Dok. av egenskaper i fht bruksområde
Effektiv demontering

Regelverk – byggesak, garanti ….                      
Lager/logistikk

Markedsplass

Tilrettelegge for 
gjenvinning

Forutsigbarhet mht. mengde
Egnethet for gjenvinning

Transport/lokasjon og logistikk

Er økonomien lagt til rette for gjenvinning?

Etterspørsel 17

Tilsvarende prinsipp som for nybygg

Får betydning for ombruk i nybygg

Sortering på byggeplass



Sirkulær økonomi – eksisterende bygg og anlegg
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Tilsvarende prinsipp som for nybygg

Sortering på byggeplass

Får betydning for ombruk i nybygg



Avfallspyramide pluss ressursbruk=sirkulær økonomi
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Redusert materialbruk/ 
Ressurseffektivisering

Avfallsforebygging

Ombruk

Materialgjenvinning

Energi-
gjenvinning

Deponi

Generelt: 
Jo lenger opp i 
pyramiden man 
jobber; desto 
bedre for miljø og 
ressursbruk.
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Etterspørsel
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Effektiv ressursbruk og aktørbildet

Produsent
Prosjekterende

Byggherre

Avfallsselskap

Utførende

Myndigheter
Miljøkartl….
Andre
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• Analysen gir et mer 
«håndgripelig» bilde av 
sirkulær økonomi i bygg-
og anleggsnæringen

• Enklere å ta tak i 
«enkeltelementer» – som 
et steg mot den 
sirkulære BAE-næringen

Arealeffektivitet

Avfallsminimering

Ombruk i dag

Design for fremtidig ombruk

……………..

Den sirkulære BAE-næringen



Hva er BNLs rolle?

25

• BNL er en medlemsorganisasjon med 
15 bransjer og over 4100 bedrifter.

• Vi er tilretteleggere for at våre 
bransjer og medlemsbedrifter kan 
levere gode produkter og tjenester for 
samfunnet, herunder på den sirkulære 
økonomien.

• Vi setter viktige saker på agendaen

• Vi skaper felles kunnskapsgrunnlag 
for positiv utvikling og en politikk som 
kan oppfylle vår visjon.

• Vi samarbeider gjerne med andre for å 
nå våre mål.

Visjon: 
BNL jobber for en bærekraftig, 
lønnsom og konkurransedyktig 
næring.



Takk for meg

trine.pettersen@bnl.no tlf. 916 31 500


