
Design for demontering og ombruk



Grønn Byggallianses mål

• Å være den viktigste norske katalysatoren for 
en bærekraftig bygge- og eiendomssektor 

• I tråd med bl.a. Eiendomssektorens veikart mot 
2050, skal vi bidra til; 

• Et klimanøytralt Norge 

• Lukkede materialkretsløp 

• Null utslipp av miljøgifter  

• Helsefremmende bygg og områder

• Langsiktig lønnsomhet for samfunnet 



Dette gjør vi gjennom:

• å være en inspirasjons- og 

kunnskapskilde 

• å tilby nettverk der medlemmer 

kan hente og dele erfaringer 

• å være en interesseorganisasjon for 

økt bærekraft ved utforming av nye 

rammebetingelser 

• å stimulere til innovasjon 

• å utvikle og tilby verktøy og 

sertifiseringsordninger for 

bærekraft 





Handlingsplanen i korte trekk

Hovedsatsninger i 2019

- Reduserte klimagassutslipp

- Sirkulær økonomi

- Eksisterende bygg

- Overtakelse av BREEAM                                                              
sertifiseringen

-Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen
Vi kan bare glemme å håpe på at det er mulig å bygge 
oss ut av klimautfordringen. Derfor må det satses langt 
mer enn i dag på gjenbruk innen byggenæringen.



Studietur 28.-30.8
Sirkulære bygg

København kaller!



Frokostmøte 21. november 
Kriterier for sirkulære bygg

«Et sirkulært bygg legger til 
rette for ressursutnyttelse 
på høyest mulig nivå, og 
består av minst 50 prosent 
ombrukte og ombrukbare 
materialer og 
komponenter.»

- FutureBuilt



Rammebetingelser
Samarbeid med myndigheter: 

• Samarbeid om veikartet med Klimadepartementet
• Bidrag til nasjonal strategi for sirkulær økonomi 
• Klimarådet til Klimaministeren

Møteplasser:  
• Foredrag og møter hos etater og byråd i Oslo
• Arendalsuka

Høringer:  
• Innspill til DiBK om Kvalitetsprinsipper inn i neste TEK –

OBS - innspillsmøte for å diskutere vårt foreløpige innspill 12.6 8:30-10



Veiledere 

•«Tenk deg om før du river» 
- lanseres august -19

•«Sirkulære bygg» - lanseres 
desember-19



Dagens program

08:30 – 08:40 Velkommen ved Grønn Byggallianse

08:40 – 08:55 Design for demontering og ombruk, Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

08:55 – 09:10 FutureBuilt prosjektet Oksenøya Grendesenter, Gisle Jacobsen, Veidekke

09:10 – 09:25 Bestillingen av FutureBuilt prosjektet Nye Ruseløkka skole, 

Bodil Motzke, Undervisningsbygg

09:25 – 09:40 Entreprenørens løsning for å bygge Nye Ruseløkka skole, 
Karl Christian Martinsen, Veidekke

09:40 – 09:50 Samtale på scenen

09:50 – 10:00 Spørsmål fra salen



Bli med på ... 
Sjekk ut studietur til København om sirkulære bygg 28 – 30 august  

Frokostmøte om kriterier for sirkulære bygg 21 november  

OG...  

Innspill til DiBK om Kvalitetsprinsipper inn i neste TEK – innspillsmøte
12 juni kl. 8:30-10

Frokostmøte om biologisk mangfold 6 september 


