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Hva skal vi snakke om

• Introduksjon til ombruk av byggematerialer

• Hvem er vi og hva gjør vi

• Hvorfor er dette verdt å jobbe med?

• Utvikling og erfaringer







Martin S. Eid
leder forretningsutvikling

Martin startet Resirqel i 2013. Han 
har bakgrunn som gründer, 

prosjektleder og daglig leder i 
entreprenørforetaket 

Prosjektmester AS, og er utdannet 
bygg og tømrermester. 

Olav W. Sunde
daglig leder

Olav kommer fra lederroller innen 
eiendomsutvikling, og har bred 

erfaring innen finans, forretnings-, 
strategi- og 

organisasjonsutvikling.. 



Materialforvaltning

Ekstraksjon, administrasjon, 

kvalitetssikring og 

dokumentasjon for ombruk. 

Salg og videreformidlingOmbruksrådgivning

Markedsføring, salg og levering 

av kvalitetsmaterialer til 

attraktive priser.

Hva gjør Resirqel?

Konsulentvirksomhet knyttet til 

ressursoptimalisering i bygge-, 

rive- og rehabiliteringsprosjekter

Entreprise og prosjekt

Prosjekteringsbistand, 

prosjektledelse, produksjon og 

entreprise gjennomføring.



Hvorfor er 
dette verdt å 
jobbe med?



Eiendom har et fotavtrykk på miljø som vi 
ikke kan la være å ta tak i

40 %
forbruk av 

jordas 

resurser

40 %
forbruk av 

tilgjengelig 

energi

40 %
generert 

mengde av alt 

avfall



OMBRUK

MATERIAL-

GJENVINNING

ENERGI-UTNYTTELSE

DEPONI

AVFALLSREDUKSJON

1,87
millioner tonn avfall 

fra byggeaktivitet

5,1%
Endring fra 2015 til 2016

ANNEN BEHANDLING 

USPESIFISERT

AVFALLSHIERARKIET

42 %

29 %

26 %

3 %
SSB Avfall fra byggeaktivitet 2016 - Genererte 
mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. 
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Shanghai 1987



Shanghai 2013



36.174
ROT pr bolig

Et stort marked for utvikling og 
salg i Norge.

Byggemarkedet fordelt på segment 

(varer og arbeid) Mrd. 2017-NOK

Kilde: BNL markedsrapport 1-18, VIRKE årsstatistikk 2016
ROT = rehabilitering, ombygging og tilbygg

45,3
Totalomsetning 2016 for 

byggevarekjedene i mrd. NOK

Proff
58 %

Privat
42 %

Byggevarekjedenes omsetning 

fordelt per segment



Hvorfor nå?



BYGGEPROSJEKT

BISTAND OG SOSIALE 

PROSJEKTER

EKSPORT

NASJONALT

MARKED

DOKUMENTASJON DOKUMENTASJON

EKSTRAKSJON

Dokumentert avfallsreduksjon
som utgangspunkt



Prosjekter
Ombrukskartlegging

Ombruksprosjekter



Resirqels utvikling og -> mål

2013-2015.
Mårettet FoU, 

avgrensede 
forprosjekter, testing 

og analyse.

2015-2017
Etablering av opprativ
drift, kontrahering og 

prosjektgjennomføring, 
markedsføring, 

omsetning.

2017-2019
Evaluering, etablere 

best practice, utredning 
systembehov, 

organisiering av admin, 
logistikk, og salg

OMBRUKSRÅDGIVNING, KVALITETSIKRING OG VIDERESALG, PROSJEKTLEDELSE, 
PRODUSKJON OG PROSJEKTGJENNOMFØRING.

• Utvikling av metoder og 
rutiner.

• kartlegging av lovpålagte 
krav og retningslinjer..

• Testing av etterspørsell, 
kjøpervilje og 
markedsinteresse.

.

• Ombrukskartlegging
• Forhåndsannonsering
• Kvalitetsikring
• Prosjektsalg
• Prosjektledelse
• Systemutvikling

• Rekruttering transport og 
logistikk.

• Etablering av lager og 
utsalgsted.

• IG prosjekt for 
entreprenører.

• Markedsføring og salg

2019-2020

Finansiering

Organisasjonsutvikling

Etablering av 
markedsplass

INNSIKT OG KOMPETANSE

EIENDOMSUTVIKLING 
OG 

OMBRUKSENTREPRISER

• Organisere for vekst
• Etablere markedsportal for 

effektiv annonsering og kjøp av 
dokumenterte varer.

• Delta, bistå og lede prosjekter 
med høyt fokus på 
ressursoptimalisering og ombruk.



Pågående 
utvikling innen 
ombruk .

Salg av overskudds 
materialer fra 
byggeprosjekt

Etablering av 
markedsplass for 

ombruk av 
byggematerialer

Ombrukskartlegging
av ressurser i rivepro

sjekter

C2C, Design for 
ombruk, leasing av 

byggematerialer

Felles pool 
ordning for 

entreprenører

Automatisert 
panteordning, 
med logistikk 

til/fra byggeplass

3D scanning, BIM 
Modelering, NOBB, 

EPD, LCA, LCC 
informasjon.

Videreformidling 
til etterspørrende 

prosjekter

Forhåndsannonsering 
tilgjengeliggjøre 
materiale tidlig i 
designprosess

Ekstraksjon, 
avfallsreduksjon, 
mellomlagring, 

videresalg.



Kunder og samarbeidspartnere.

VARETILGANG LOGISTIKK OG LAGER SALG

• Byggherrer
• Entreprenører
• Riveentreprenører
• Forsikringsselskaper
• Produsenter
• Byggevarehandelen

• ARK, LARK
• Byggherre
• Entreprenører
• Forsikringsselskaper
• Produsenter
• Byggere
• Selvbyggere

• Avfallsentreprenørene
• Entreprenører
• Byggherrer
• Rive-entreprenører

KVALITETSIKRING,

• DIBK, NHP,
• Rådgivere
• Forskningsinstitusjoner





resirqel.no


