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Noen av våre medlemmer

En bærekraftig byggeindustri –
hvilken rolle har
Byggkeramikkforeningens
medlemmer ….?
Trine Dyrstad Pettersen
Teknisk sjef Byggevareindustriens forening
27. April 2021 – Fagmøte Byggkeramikkforeningen
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Fra dagens

Hva skal jeg snakke om?
• Klima
• Sirkulær økonomi
• Krav og forventinger

• Dokumentasjon
• Digitalisering
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Relevant for byggenæringen
• Circular economy action plan

A European Green Deal
- Striving to be the first climate-neutral

• Sustainable Product Inititative –
Ecodesigndirektivet (økt sirkularitet)
• Renovation «wave»
• økt energieffektivisering

continent

• Avkarbonatisere energien
• redusere utslippene ved byggevareprod
• CCS
• Karbonfangst
• Taxonomy
• Bidrag til hvordan tiltakene skal finansieres
•….
• Økt FoU
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EUs taxonomy
– hva er relevant for byggevareindustrien og byggenæringen?
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EUs taxonomy

Sektorer inkludert i taksonomien?

• EU klassifiseringssystem for
bærekraftig økonomisk aktivitet

• Et felles system som definerer hvilke
aktiviteter som er bærekraftige
•

Et verktøy for å forbedre
beslutningsgrunnlaget for økt
etterspørsel etter bærekraftige
investeringer

• Banker, investorer og forsikringer
kan/vil bruke taksonomien for å
prioritere mellom aktiviteter som
skal prioriteres
• Dytte europeisk finansiering i en
grønnere retning
• Unngå “grønnvasking”
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Klimapåvirkning: Kriterier for bygg

For at en aktivitet kan klassifiseres som
bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:

Nybygg

a) Bidra vesentlig til minst ett av seks
følgende miljømål:
1.

Klimagassutslipp

2.

Klimatilpasning

3.

Vann og havressurser

4.

Sirkulær økonomi

5.

Forurensning

6.

Biodiversitet og økosystemer
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Energibruk < 10% av nasjonal NZEB (or other green certification)

2.

Bygg > 5000 m2: skallufttetthetsmåles (og avvik mellom design og måling fra fremlegges byggherre/investor)

3.

Bygg > 5000 m2: skal dokumenteres klimagassutslippene (GWP) for hele livsløpet

•

Fra 1.1.23

Utfordring: Nasjonale NZEB er ikke sammenlignbare

Eksisterende bygg
1.

b) Ikke være til skade for noen av de andre
miljømålene
c) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale
rettigheter

1.
Fra 1.1.22

Energibruk: Enten tilfredsstiller kravene til "major renovation", eller redusere primærenergibehov med > 30
%
• Utfordring: Ingen slike norske nivåer eller primærenergi-definisjon
•
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I tillegg er det et delkap. som omhandler individuelle renoveringstiltak – minst klasse energiklasse A
(etterisolering av vegger, tak og golv, nye energieffektive vinduer og dører osv)
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Unngå «negativ påvirkning» på de andre områdene
2.

Robust vedr. ekstremnedbør og flom, og økte temperaturer

3.

Vannbesparende installasjoner

4.

Sirkulær økonomi

5.

6.

Industrien
Energieffektive produkter/løsninger for bygg:
a) windows with U-value lower or equal to 1,0 W/m2K;
b) doors with U-value lower or equal to 1.2 W/m2K;

•

Tilrettelegge at > 70 % av byggavfall kan ombrukes eller materialgjenvinnes

•

Tilrettelegge for demonterbare løsninger, og tilpasningsdyktige bygg

c) external wall systems with U-value lower or equal to 0.5 W/m2K;
d) roofing systems with U-value lower or equal to 0.3 W/m2K;

Helse- og miljøfarlige stoffer

Industri i hht. til gitte NACE-koder (bl.a. 23.31 – keramiske fliser)

•

Helse- og miljøfarlige stoffer i hht. REACH

•

< 0,06 mg formaldehyd per m3 materialer

•

< 0,001 mg 1A og 1C carcinogenic volatile organic compoundsper m3 materialer

Ikke bygge på forurenset grunn og dyrkbart land
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•

The economic activity manufactures technologies that are aimed at and demonstrate
substantial life-cycle GHG emission savings compared to the best performing alternative
technology/product/solution available on the market.

•

… noe om hvordan dette kan dokumenteres….
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Unngå «negativ påvirkning» på de andre områdene

Hva innebærer taksonomien for oss/dere?

Sirkulær økonomi

Fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men det vi vet/tror vi vet:

a) reuse and use of secondary raw materials and reused components in products
manufactured;

• Banker og forsikring vil få større fokus på bærekraftige investeringer

b) design for high durability, recyclability, easy disassembly and adaptability of
products manufactured;

• Kriterier for «grønne lån» blir tøffere enn nå, bl.a innen industri, bedrifter og bygg

c) waste management that prioritizes recycling over disposal, in the manufacturing
process;
d) information on and traceability of substances of concern throughout the life cycle
of the manufactured products.

•

klima og klimatilpasning, sirkulær økonomi ……

• BREEAM Nor – blir tilpasset taksonomikravene
• Svanemerking – vurderer om taksonomikriteriene er relevante for dem
……

Foreløpig uklart hvordan dette skal dokumenteres15
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50 % reduksjon (1,5 gradersmålet)

Klima – Norge/Norden/Verden

Fit for 55%
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Utslipp fra norskproduserte og importerte
byggevarer pga. norsk byggenæring

Byggevarer står for 49 % av BAEnæringens klimagassutslipp

Hvorfor:
• Andre ikkemetall og Tre:
Sterk priskonkurranse
• Metall: Ingen/lite
norsk produksjon
Byggevarer har derfor fått mer og mer
fokus de siste årene
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Sammenlignbare produkter – eks. gips

Sammenligning inkl. transport – gips

Norske produsenter:
Ligger svært godt an
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Transport med bil til Oslo
(men noen unntak: UK - båt)

Kilder: EPDer

Kilder: EPD er
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Mange av de konkurranseutsatte norske byggevarer er mer klimaeffektive enn importerte

Markedskrav driver utviklingen
2
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Hvorfor:
Mellom
produktgrupper

Konkurranse
og
etterspørsel
Innen
produktgrupper
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14.11.20

19.11 kl 10:11

19.11 kl. 13:02

20.11

3.febr
Regjeringen ønsker en verdensledende byggebransje, også når det gjelder klima- og
energispørsmål.
Formålet med møtet er å få innspill på hva vi kan gjøre for å få ned
klimagassutslippene i byggenæringen. Jeg er spesielt interessert i å høre om hvordan
næringen mener at man kan øke gjenbruk av materialer. Dersom næringen ønsker å
fremme forslag om hvordan klimakravene i regelverket kan forbedres, vil jeg selvsagt
26
lytte til disse.
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Hva skjer?

Hva skjer?

• Obligatorisk klimadeklarasjon (fra 1.1 2022)
•

• Max tillatt klimaramme (fra 1.1 2024)

Planlagt max tillatt utslipp fra 2027

• Omfang - konstruksjoner
•
•
•
•

• Omfang – konstruksjoner

Klimaskjerm
Bærende konstruksjoner
Innvendige vegger
Utvide omfanget i 2027 til flere konstruksjoner

• Almost everything exept low voltage system,
interior finish, kitchen and bath appliances and
yard materials.

• Omgang – livsløp
•

• Omgang – livsløp

A1-A5 (Produksjon, transport, bygging)

• Hele livsløpet (A1-A5, B3-B4, B6, C1-C4, D)

• Nasjonal generisk database

• Nasjonal generisk database

• Betydelige innstramminger de neste 20 årene

• Der bl.a. gulv og veggflis er inkludert
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Hva skjer?

Hva skjer?
• Stort fokus på EPDer og klima

Fra 5. mars 2021:

• Norsk standard for klimagassberegninger (som eneste i Europa)

Indfasning af krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk fra 2023
• krav om LCA-beregning i 2023 for alt nybyggeri
• indførelse af grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2 fra 2023 og for
øvrigt nybyggeri fra 2025.

• Ingen «kjente» planer om klimagasskrav i TEK
• Betydelige markedskrav både på bygningsnivå og produktnivå
• I det profesjonelle markedet – ikke boliger, enn så lenge

Nye initiativer som fx undersøgelse af spild af materialer på byggepladserne.
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På bygningsnivå

På produktnivå

• Statsbygg: 40 (++) % reduksjon i forhold til referansebygg

• Stiller max CO2-krav på enkelte produkter
• Statsbygg: Betong, isolasjon, gips, ……..
• BREEAM Nor: Premierer lavere klimagassutslipp på produktnivå

• Futurebuilt: 50 % reduksjon i forhold til referansebygg
• BREEAM Nor: Premierer lavere klimagassutslipp

• Grønn byggallianse: Anbefaler å etterspørre produkter med lave utslipp
• DFØ: Anbefaler å etterspørre gitte produktgrupper med lave utslipp
• Oslo kommune og andre store byggherrer

• DFØ: Klimagassrammer for 3 ulike ambisjonsnivåer
• Basis, avansert, spydspis

• Oslo kommune: «Jobber med saken»
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EPD: Livsløpsbasert deklarasjon av miljøpåvirkning

EPD

EN 15804
• Ny versjon i 2019

sentral dokumentasjon i fremtidige klimakrav og klimaforbedring

• Overgangsperiode
frem til 1.12. 2022

EN 15804:2012+ A2:

2019:

• Modul A, C og D obligatorisk
• Unntak:
•
•
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are physically integrated with other products during installation so they cannot be physically separated
from them at end of life
are no longer identifiable at end of life as a result of a physical or chemical transformation process.
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Byggkermatikk og EPD

Antallet EPDer
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Grønn materialguide

En veileder for å bistå arkitekter,
rådgivere og utbyggere med å velge
materialer med liten miljøpåvirkning i
tidlig prosjektfase.
Den er egnet til å bistå prosjekterende
med å kunne definere funksjons- og
dokumentasjonskrav i beskrivelsene slik
at det sikres valg av produkter med lav
miljøpåvirkning.
EPD sentral underlagsdokumentasjon
https:/ / byggalliansen.no/ wpcontent/ uploads/ 2020/ 09/ Gronn-M ate rialg uide-v3_1- 002. pdf
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Hva kan Byggkeramikkforeningens medlemmer bidra
med reduserte klimagassutslipp?
• Etterspørre produkter med miljødeklarasjon (EPD)

• Dokumentere egne produkter
• Velge produkter med lave klimagassutslipp (A1-A3, A4)
• Mer kunnskap om klima og løsninger?
• Bevissthet rundt transport av byggevarene – fra fabrikk til byggevarehus (A4)
• Klimaeffektiv (el-bil?) person- og varetransport (A4)?

• Annet?
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Stor fokus på sirkulær økonomi –

Sirkulær økonomi
… er spesielt
interessert i å høre om
hvordan næringen
mener at man kan øke
gjenbruk av materialer.
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Sirkulær økonomi og Avfallspyramiden

Sirkulær økonomi – hva legger vi i begrepet?

Fra et arkitektseminar…..

Effektiv bruk av ressurser
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Sirkulær økonomi – nye bygg og anlegg

Sirkulær økonomi BAE

Bruke lite materialer

A realeffektivitet
A realeffektivitet

M inimere ressursbruken fra
byggeprosessen

M inimere ressursbruk fra
byggeprosessen

Miljøriktig valg av produkter
Nye bygg og anlegg

Er det behov for
nytt eller kan evt.
eksisterende
benyttes?

Eksisterende bygg og
anlegg

Industrialisering/ prefab/ pr ecut
Redusere emballasje
Tilrettelegge slik at overskuddsmatr

Tilrettelegge for lav ressursbruk i
forvaltningen

kan brukes av andre

Etterspørre returordninger
Unngå bruk av begrensede råvarer

Lang levetid

Optimal bruk av
ressurser

Prosjektere mht. mindre avfall
BIM og skreddersøm- produksjo n

Gode sirkulære valg av produkter

Tilrettelegge for fremtidig mindre
avfall

Vurdere bruk av ombrukte produkter
Vurdere bruk av prod. basert på resirk. råvarer/ biprodukter
Bruke reparerbare løsninger

Nye bygg og anlegg

Sortering på byggeplass

Unngå unødvendig utskifting
Tilrettelegge for lav ressursbruk i
forvaltningen

A realeffektivitet

Lease funksjon
Sambruke funksjoner
Smart styring

Tilrettelegge for lav ressursbruk i
forvaltningen

Bruke standardiserte løsninger
Lang levetid på bygget

Forlenge levetiden

Bruke prod og løsninger med høy kvalitet
Tilse at bygget er tilpasningsdyktig

Rive hele eller deler av bygg/ anlegg

Tilrettelegge for fremtidig mindre
avfall
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Sortering på byggeplass

Digital dokumentasjon
Designe og bruke demonterbare
Bruke prod. uten helse- og miljøf.

løsninger
stoffer
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Bruke lite materialer

Sirkulær økonomi – nye bygg og anlegg

eksempler

Bruke lite materialer
A realeffektivitet

Prosjektere mht. mindre avfall
BIM og skreddersøm- produksjo n

M inimere ressursbruk fra
byggeprosessen

Industrialisering/prefab/ pr ecut
Redusere emballasje
Tilrettelegge slik at overskuddsmatr

kan brukes av andre

Etterspørre returordninger
Unngå bruk av begrensede råvarer
Gode sirkulære valg av produkter

Vurdere bruk av ombrukte produkter

Vurdere bruk av prod. basert på resirk. råvarer/ biprodukter
Bruke reparerbare løsninger

Nye bygg og anlegg

Unngå unødvendig utskifting
Tilrettelegge for lav ressursbruk i
forvaltningen

Lease funksjon
Sambruke funksjoner

Smart styring
Bruke standardiserte løsninger
Lang levetid på bygget

Bruke prod og løsninger med høy kvalitet
Tilse at bygget er tilpasningsdyktig

Tilrettelegge for fremtidig mindre
avfall
Sortering på byggeplass
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Digital dokumentasjon
Designe og bruke demonterbare
Bruke prod. uten helse- og miljøf.

løsninger
stoffer
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Bruke lite materialer

Redusere kapp og svinn

Eks: Oppbygging av våtromsvegg

Re f. 5 4 3 . 5 0 5

Re f. 5 4 3 . 5 0 6

Bruker mer ressurser/materialer med en fliskledd vegg

Hva kan byggkeramikk-bransjen bidra til at kapp og svinn reduseres?
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Bruk av overskuddsmateriale

Bruke prod og løsninger med høy kvalitet

eksempel

eksempel

• Lang levetid:
• Svært sentralt mht. effektiv ressursbruk

• God utførelse
• Dokumenterte produkter og løsninger
• Produkter tilpasset bruken
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Bruke reparerbare løsninger

Byggkeramikk-relevant

eksempel

Eks. fra Trines bad

• Mye av produktene og arbeidet innen byggkeramikk er innen
sirkulær økonomi
• Kvalitet og lang levetid

• Noen spørsmål:
•
•
•
•
•

Hva manglet vi?
Dokumentasjon på produktene som var brukt

54

54

Hvordan er det med mengder avfall?
Er produktene tilpasset senere ombruk og reparerbarhet?
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer?
Kompetanse innen reparerbarhet?
Dokumentasjon – livsløp
55
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PDT og PDS – hva inneholder disse?

Dokumentasjon – fremtiden er digital

Produktstandarder

EPD
Norsk
kontekst

Miljø utover EPD
Markedskrav utover miljø
Handel

Sirkularitet

• PTD = Produkt Data Template

(Europeiske harmoniserte)
produktstandarde r med evt. nasjonale
tillegg
ISO 21930, EN 15804 + ISO/ EN 22057
M iljøkrav – mye basert på ulike standarder

Standarder

der disse finnes (eks.vis farger, størrelse)

GS1, NOBB, ….
Omforente beskrivelser og standarder der disse finnes

Annet

• PDT + verdier = PDS

• PDS = maskinlesbare og maskintolkbar informasjon
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Takk for meg ☺

trine.pettersen@bnl.no
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