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I 2018 hadde verdikjeden bygg, anlegg og eiendom en omsetning på 1 120 milliarder kroner.
Verdiskapingen var på 383 milliarder1. Byggenæringen er Norges nest største næring, etter olje og
gass målt i verdiskaping.
De fleste oppdrag i byggenæringen skjer etter anbudsprinsippet. Dersom kun pris gjelder vil man ikke
fremme aktører som gjør investeringer for å levere på et grønt skifte, og skiftet vil gå tregt.
Det offentlige kjøper mellom 30 og 40 % av næringens varer og tjenester. Det betyr at offentlige
anskaffelser har en enormt stor betydning for et grønt skifte i næringen.
Samtidig vet vi at ca 15 % av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg, anlegg og
eiendom. Av disse utgjør materialproduksjon og transport av disse den største utslippskilden.
Det betyr at det vil være særdeles viktig å sette krav til utslipp av klimagasser knyttet til materialbruk.
Kravene må settes på en slik måte at de stimulerer til innovasjon i alle ledd og til alle typer materialer.
Dvs at krav må settes til funksjon.
Kravene må være konkrete, målbare og kontrollerbare med en enheltlig dokumentasjon. I fjor forelå
en standard for klimagassberegninger av bygg. BNL anbefaler at denne brukes.
På anlegg bør man få tilsvarende standarder. Inntil videre må man basere krav til materialer på
dokumentasjon ved en EPD.
Tilsvarende må gjøres på andre miljøområder som kjemikaliebruk og avfall; eller sirkulær økonomi,
som henger sterkt sammen med nevnte materialbruk.
Til sist på mine 2 minutter vil jeg nevne at digitalisering vil være en forutsetning for at vi kan få en
sirkulær økonomi i framtiden.
Det pågår et arbeid med å standardisere produktdata digitalt i byggenæringen. Det blir viktig å følge
opp dette arbeidet.
Det er helt vesentlig for overgangen til en sirkulær økonomi at det offentlige vil stille krav til
maskinlesbare data om bygg og alle typer byggevarer og installasjoner i årene som kommer.
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