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Trenger mer kunnskap om miljøgifter i
byggematerialer

Lovverket slår fast at vi skal unngå bygningsmaterialer med miljøgifter. Dette
er også avgjørende for å kunne gjenbruke materialene i framtiden.
Byggherrene som prøver, melder om store utfordringer.

Selv om vi i mange år har hatt et lovverk som sier at vi skal unngå å bruke
bygningsmaterialer med miljøgifter, er det få byggherrer som følger det opp.
De som prøver melder om store utfordringer.

Trenger bedre verktøy



I juni arrangerte Grønn Byggallianse materialforum for medlemmer i hele
verdikjeden, der vi tok opp denne utfordringen.

Statsbygg, som er en av de beste i klassen, presenterte utfordringer og
løsninger fra nytt nasjonalmuseum.

Skanska holdt også et inspirerende innlegg, blant annet om at det nesten
alltid finnes alternative produkter uten miljøgifter. Skanska deler gjerne sine
«grønne lister» med andre medlemmer.

Forumet konkluderte med behov for økt kunnskap i alle ledd, behov for bedre
verktøy til å gjøre substitusjonsvurderinger og betydningen av å stille krav i
tidlig fase.

Strengere lovkrav og klarere krav til byggherrer, samt strengere oppfølging av
disse, ble også løftet frem.

Grønn Byggallianse vil dele mer kunnskap

Grønn Byggallianse samlet alle innspill og ideer og vil følge opp med mer
kunnskapsdeling og medlemsbistand.

Vi vil blant annet oppfordre medlemmer til å dele lister over
produktalternativer og følge opp anbefalingen til myndighetene
i Eiendomssektorens veikart mot 2050, om at materialkrav i TEK bør
spesifiseres bedre.

Grønn Byggallianse arrangerer Materialforum i samarbeid med
Byggevareindustriens forening. 

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 

https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2018/11/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
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