
6. mars 2019, Anders Fylling

SATSING PÅ 

MILJØPRODUKTER I 

BYGGENÆRINGEN

PROSESS 21



SATSING PÅ 

MILJØPRODUKTER

• Hva kjennetegner et miljøprodukt?

• Hvilke miljøambisjoner har vi?

• Hvilke verktøy brukes som 
beslutningsgrunnlag?

• Eksempler fra noen av våre 
byggeprosjekter

• Hvilke utfordringer står vi overfor for å 
få til mer?



HVA KJENNETEGNER ET 

MILJØPRODUKT?
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HVILKE MILJØAMBISJONER HAR VI?



STATSBYGGS REVIDERTE MILJØSTRATEGI FOR 2019-2020: 

1. Klimagassutslipp – energi, materialer og byggeplass

2. Sirkulærøkonomi – materialer og avfall

3. Områdetenkning – klimatilpasning, lokalisering og transport, 

biomangfold



HVILKE VERKTØY BRUKES SOM 

BESLUTNINGSGRUNNLAG?



• Miljøoppfølgingsplan (MOP); mål og krav

• One Click LCA; livsyklusberegning av 
klimagassutslipp for bygg

• ProductXchange; et kjemikalie- og stoffkartotek

• SESAM; digitalt FDV-system  

• LCC-modeller; livssykluskostnader for bygg

HVORDAN GJØRE RIKTIGE MILJØVALG



MILJØOPPFØLGINGSPLAN

• Overordnede mål 

- kutte klimagassutslipp, 

- redusere ressursbruk og miljøgifter 

- bidra til lokale miljøløsninger

• Spesifikke krav

- innenfor enkelte produktgrupper

- til dokumentasjon og sertifisering

• Tilstrebe valg av det mest 

miljøvennlige produktet



ONE CLICK LCA

• Modellverktøy som beregner klimagassutslipp i henhold til ny standard for 

beregning av klimagassutslipp i bygninger, NS3720.

• Produktbasert informasjon (EPD)

• Ulike moduler for

- materialer

- energiløsninger

- byggeplass

- transport



NS3720 – Formål og bruksområder

• Standardisere en metode for klimagassberegninger for en bygning 

gjennom dens livsløp (LCA)

• Brukes til å:

- Identifisere størrelsen på utslippsbidrag

- Identifisere omfang for beregningene

- Utforske og sammenligne klimaeffekten av alternative løsninger

- Beregne et helhetlig klimabudsjett/regnskap



NS3720 – bygger på en europeisk standard

• Bygger på NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk – vurderinger av 

bygningers miljøprestasjon – Beregningsmetode, men er begrenset til 

beregning av utslipp av klimagasser.

• Denne europeiske standarden angir en beregningsmetode basert på 

livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere 

bygningers miljøprestasjon

→ NS-EN 15978 gir stor grad av frihet i valg av beregningsforutsetninger

→ For sammenligninger behov for tydeligere retningslinjer



NS3720 –viser vei internasjonalt

• Avgrenser og presiserer metoden for klimagassberegninger i forhold til 

kravene stilt i NS-EN 15978 

• Utvider systemgrensene (omfanget) sett i forhold til NS-EN 15978 ved å 

inkludere transport i driftsfasen, dvs. transport av personer som bruker 

bygningen, samt varetransport som er knyttet til de samme brukerne. 

• Definerer krav til metode for beregning av klimagassutslipp fra hele 

bygningens livsløp

• Etableres en engelsk versjon av NS3720



EKSEMPLER



• Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå 

av minimum 70 % resirkulert 

materiale (skrapjern).

• Innkjøpt armeringsstål skal bestå av 

100 % resirkulert materiale 

(skrapjern).

EKSEMPEL -

KONTRAKTSKRAV STÅL

Bilder: pixabay



• Innkjøpte fasadeplater av aluminium 

skal bestå av minimum 80 % 

resirkulert aluminium.

• EPD med info om resirkuleringsgrad 

på "recycled material in". 

EKSEMPEL - KONTRAKTSKRAV

ALUMINIUM

Bilde: wee.no
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EKSEMPEL - KONTRAKTSKRAV

TIL AVFALLSFOREBYGGING OG 

GJENBRUK

• Det skal utarbeides en plan for 
hvordan materialene i bygget kan 
demonteres og gjenbrukes ved 
ombygging eller riving.

• Gjenbruk for rive- og 
rehabiliteringsprosjekter: vurdere å 
tilby produktgrupper som kan være 
av verdi for andre



Nybygg/totalrehabilitering: Eksempel på krav i MOP

• I,H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved 

produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3.

• Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i utslipp 

ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3

• Plasstøpt betong skal minst være lavkarbonklasse A i henhold til 

betongforeningens veilder PB37.

• Prefarbrikert betong til dekker og bæresystem skal minst være produsert 

med lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37



Eksempler på krav i MOP (I)

• I prosjekteringen skal det identifiseres minst 3 produkttyper som skal 

inneholde mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Det kan være plastprodukter, 

gulv med knust stein, betong eller flis, treplater, gipsplater, isolasjon etc. 

Krav som sikrer anskaffelse av disse produktene skal inkluderes i MOP.

• Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå av minimum 70 % resirkulert 

materiale, det vil si at 70 % av stålet må komme fra stål produsert fra 

skrapjern.

• Innkjøpt armeringsstål skal bestå av 100 % resirkulert materiale, det vil si 

at stålet må produseres fra skrapjern.

• Innkjøpte fasadeplater av aluminium skal bestå av minimum 80 % 

resirkulert aluminium.



Eksempler på krav i MOP (II)

• Det skal utarbeides en plan for hvordan materialene i bygget kan 

demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving.

- TEK 17 § 9-5 andre ledd: «Det skal velges produkter som er egnet for 

ombruk og materialgjenvinning»

- Plan skal foreligge som en del av leveransen av forprosjekt (i 

totalentrepriser før byggearbeidene starter).

• Gjenbruk for rive- og rehabiliteringsprosjekter: prosjektet skal vurdere å 

tilby produktgrupper som kan være av verdi for andre.

• Gjenbruk for nybyggprosjekter: prosjektet skal vurdere å finne fram til 

produktgrupper der prosjektet bruker brukte materialer.



BYGNINGSELEMENTENES PÅVIRKNING PÅ TOTALUTSLIPP



Det skal ikke benyttes materialer og 

produkter som inneholder stoffer på 

Miljødirektoratets prioritetsliste, EUs 

kandidatliste, eller som krever slike 

stoffer til rengjøring eller vedlikehold. 

KONTRAKTSKRAV TIL HELSE-

OG MILJØFARLIGE STOFFER



EKSEMPLER FRA NOEN AV VÅRE 

BYGGEPROSJEKTER



Lavkarbon

Normalbetong

KONTRAKTSKRAV
BETONG: Maksimalt 240 kg CO2/m3

ISOLASJON: Maksimalt 6 kg CO2 /m2
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174 000 tonn CO2

89 000

KLIMA ENERGI FARLIGE STOFFER

TEK 10 krav kulturbygg

165 kWh / m2 / år

PNN passivhusnivå

85 kWh / m2 / år

Fjernvarme

Elektrisitet

Varme-

veksling

sjøvann

UØNSKET

Brukerfilter PNN

Nasjonalt filter19

23

44

NYTT NASJONALMUSEUM



MATERIAL

BRUK

Utdrag fra MILJØPROGRAM

• Byggene skal være så arealeffektive som mulig.

• BREEAM-sertifiseres

• Prosjektene skal prioritere å bruke materialer som:

- Ikke inneholder helse og miljøfarlige stoffer

- Er gjenbrukte, gjenbrukbare eller resirkulerbare

- Har lang levetid og er robuste

- Har lave klimagassutslipp

- Har miljødeklarasjon (EPD) eller tilsvarende dokumenterte miljøegenskaper





HVILKE UTFORDRINGER STÅR VI 

OVENFOR FOR Å FÅ TIL MER?



ERFARINGER

• Positiv utvikling

• Fortsatt noen myter og utviklingsområder:
- dyrt å bygge miljøvennlig
- vanskelig å finne miljøprodukter

• Trenger utvikling av og dokumentasjon på 
produkter med høye miljøytelser, også i et 
sirkulært perspektiv

• Trenger økte ambisjoner fra alle utbyggere 
og byggeiere



Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta.

Takk for meg!

Anders Fylling anders.fylling@statsbygg.no


