
 
 

 

 

 

Kurs i miljøriktig materialvalg 
 
Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker 
du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis? 
Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter 
og blir berørte av temaet. Innholdet på dag to av kurset er spisset mot de som jobber som 
miljørådgivere i prosjekter der miljøriktig materialvalg vil være et tema. De to kursdagene vil 
være uavhengige av hverandre, men miljørådgivere som ønsker en innføring i temaet kan 
gjerne delta også på den første halvdagen.  
Kurset vil dekke miljøriktig materialvalg i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter og vil blant 
annet ta for seg: 
 

• Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen 

• Verktøy og programvare 

• Miljøriktige anskaffelser 

• Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige 
stoffer og emisjoner til innemiljøet 

• Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt 
ombruk/gjenbruk 

 
 
Første dag 
Målgruppe: alle fag 
 

Tid Tema Foreleser 

12.00-12.45 Miljø gjennom prosjekteringsforløpet og 
muligheter for reduksjon av miljøpåvirkning. 

Eirik Wærner, 
Multiconsult 

12.45-13.15 Materialer og miljøpåvirkning i bygg- og 
anleggsprosjekter – en innføring. 

Christopher Garmann, 
Norconsult / Mikael af 
Ekenstam, Sweco 

13.15-14:00 Miljøriktig materialvalg i anskaffelsesfasen – 
kontrakten, entrepriseformer og beskrivelsen  

Eirik Wærner, 
Multiconsult / Geir-Andrè 
Thorstensen, Rambøll / 
Mikael af Ekenstam, 
Sweco 

14.00-14.15 Pause  

14.15-15.00 Ressurseffektiv prosjektering og dimensjonering 
– til nytte for miljøet og prosjektøkonomien. 

Christopher Garmann, 
Norconsult/ Eirik 
Wærner, Multiconsult 

15.00-15.45 Å gå fra ord til handling – oppfølging av de gode 
intensjonene ved utførelse. 

Geir-Andrè Thorstensen, 
Rambøll 

15.45-16.00 Avslutning og vel hjem  



 
 

 
Andre dag 
Målgruppe: miljørådgivere (RIM) 
 

Tid Tema Foreleser 

09.00-09.30 Bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i 
bygg- og anleggsprosjekter. 

Eirik Wærner, 
Multiconsult / 
Christopher Garmann, 
Norconsult 

09.30-10.00 Ny norsk standard for klimagassberegninger, 
men hvordan gjennomfører man dette i praksis. 

Mikael af Ekenstam, 
Sweco / Christopher 
Garmann, Norconsult 

10.00-10.15 Pause  

10.15-10.45 Valg av hovedmaterialer og konstruksjoner, 
hvordan bidrar miljørådgiveren til gode 
løsninger i tidligfase. 

Mikael af Ekenstam, 
Sweco / Christopher 
Garmann, Norconsult  

10.45-11.15 Byggherrenes materialkrav – hvilke krav møter vi 
typisk i prosjektene. 

Christopher Garmann, 
Norconsult 

11.15-12.00 Lunsj  

12.00-12.30 Hvordan vektlegge andre miljøhensyn enn klima 
tidlig i prosjektene – metodikk og verktøy. 

Eirik Wærner, 
Multiconsult / 
Christopher Garmann, 
Norconsult 

12.30-13.00 Prosjektering for ombruk – hvordan ivareta gode 
og sirkulære løsninger. 

Eirik Wærner, 
Multiconsult 

13.00-13.15 Pause  

13.15-13.45 Hvordan unngå bruk av helse- og miljøfarlige 
stoffer i prosjektet. Hvilke er de nye 
verstingstoffene. 

Eirik Wærner, 
Multiconsult 

13.45-14.15 Slik ivaretar du god inneluftkvalitet gjennom 
løsninger med lave emisjoner. 

Geir-Andrè Thorstensen, 
Rambøll 

14.15-14.45 Pause  

14.45-15.15 Å være miljørådgiver i byggefasen, slik gjør du 
det. 

Geir-Andrè Thorstensen, 
Rambøll 

15.15-15.45 Interaktiv seanse og evaluering Alle 

15.45-16.00 Avslutning og vel hjem  
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FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN 

ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. 

FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. 
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Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20190784 – 10.-11. september 2019, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
20. august 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 9200,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 10500,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes 
full avgift.  
 
Kontaktperson 
Seniorrådgiver, teamleder kursdrift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
 

mailto:anne.dyve@nito.no

