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Lokasjon

3

Tullinløkka



La oss spole litt tilbake 
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Entras refleksjoner 
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Motivasjon

• Dagens miljøfokus, kutte klimagassutslipp NÅ

• Bringe bygg- og anleggsbransjen i riktig retning

Hvorfor har ingen gjort dette før?

• Stor skepsis i bransjen 

• Ingen leietakere vil være «prøvekaniner» 

• Leietakere inngår leiekontrakter hvert 5-10 år



Hvordan ser bygget ut? 

6



Hva skal vi få til med bygget?
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• Beholde uttrykket med de eksisterende fasadene, 
nye elementer på tilbygget

• Etablere takterrasser med benker og beplantning

• Overvannshåndtering med blå-grønne tak

• Etablere vertikale åpninger for å slippe lys inn i 
bygningen

• Lage et funksjonelt bygg selv om det er 
begrensninger på både innvendige høyder og små 
arealer

• Bygge etter sirkulære prinsipper



Hvordan starte et ombruksprosjekt? 

Byggherre

• Må tørre å prøve 
noe nytt, og være 
med å utvikle 
bransjen. 

Arkitekt og 
rådgivere

• Må omstille seg fra 
tradisjonell 
prosjektering.

• Må bidra positivt og 
se muligheter ved 
ombruk.

Leietaker

• Hadde ikke vært 
mulig å 
gjennomføre uten 
leietaker

• Må ha tett 
samarbeid med 
leietaker for å finne 
gode løsninger. 

Entreprenørene

• Må synes det er 
interessant, 
verdifullt og gøy og 
være med på et 
ombruksprosjekt. 
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Tre typer 
ombruk i KA13:

Lokalt ombruk

Anskaffelse av 
brukte 

byggevarer

Avhending/salg 

Elementer som 
er eksisterende 

i bygget

Elementer som 
vi får/kjøper av 
andre aktører

Produkter som 
vi ikke får 
benyttet

Anskaffelse av byggevarer



Kartlegging og mulighetsstudie

• Bygningskropp, fasade og hovedtrapp

• Radiatorer 

• Ventilasjonskanaler og ventiler

• Eksisterende overflater

• Gammel innredning 

Lokalt ombruk
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Anskaffelse av brukte byggevarer

• Samarbeid med aktører i bransjen som omsetter brukte 
byggevarer

• Forespørsel til andre eiendomsselskaper og  entreprenører 

Fra PWC-bygget har vi fått bl.a:

Kjølebafler,  HC-toaletter, servanter, brannslangeskap, 
branndører i glass, fasadeglass, utvendig rekkverk, 
tremmegulv, dusjvegger, lamellgardiner
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Anskaffelse av brukte byggevarer

• Samarbeid med entreprenører/riveentreprenører

−Ca. 150 m2 hulldekker fra Regjeringskvartalet

−Ca. 80 % av behovet med brukt stål.

−Ca. 350 m2 brannvegg i 6 etasjer med brukt teglstein. 

• Ombruk fra egne eiendommer

−Toaletter, HC-servanter, dører, systemhimling, radiatorer, 
sprinklerrør, kabelbaner

• Andre:

−Søke på Internett www.finn.no

−FutureBuilt, Grønn Byggallianse, Resirqel,, Rehub
(samarbeid)
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http://www.finn.no/


Ombruksvurderinger

• Hva skal tas vare på eller anskaffes?

− Behov og egnethet må vurderes

− Fremdrift må passe

− Må avstemmes med leietaker

• Fremskaffe dokumentasjon for byggevarene

− Omsetting

− Tekniske egenskaper

• Merking og lagring

− Tenk gjennom system for registrering, merking og lagring 
før byggevaren demonteres.
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Avhending og salg

Ikke aktuelt i denne fasen for KA13. Men vi 
planlegger for fremtiden ved å:

− Prosjektere og bygge ombrukbart

− Håndtering av dokumentasjon (BIM)
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KA13 som sirkulært bygg
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FutureBuilts definisjon for sirkulære bygg

Minimum 50 % ombruk regnet etter vekt, hvorav:

- min. 20 % ombruk 

- min 20 % ombrukbart



Erfaringer med kriteriesettet for sirkulære bygg 
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Eksisterende bygg

Tilbygg + påbygg

Hvor mye 
veier et 
bygg?

Ca. 700 tonn?

Ca. 4000 tonn?



Ombruksregnestykke for eksisterende bygg
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Lokalt ombruk

• Bærende yttervegger ca. 40 %

• Dekker ca. 42 %

• Søyler og bjelker ca.    6 %

• Radiatorer ca. 0,1 %

• Ventilasjonskanaler -

Ombruk fra anskaffede bygningsdeler

• Kontorfronter ca.    X %

• Kjølebafler ca. 0,1 %

• Sanitærutstyr ca. 0,03 %

• Sprinkelrør X %

• Brannskap -Lokalt ombruk utgjør ca 90 % av total vekt for eksisterende bygg og 
ca. 80 % av total vekt for hele prosjektet. 



Ombruksregnestykke for tilbygg og påbygg
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Ombruk fra anskaffede bygningsdeler

• Hulldekker – 3 etasjer ca. 13 %

• Stål til søyler og bjelker ca.   6 %

• Teglstein til brannvegg ca. 13 %

• Vinduer ? ca.   1 %

• Fasadeplater ca. 1,5 %

• Kjølebafler ca. 0,1 %

• Radiatorer ca.  0,1 %



Ombrukbart

19

«Direkte» ombrukbart

• Søyler og bjelker (boltet) ca.    2 % av tilbygg + påbygg

• Teglstein (mørtel) ca. 11 % av tilbygg + påbygg 

• Kontorskillevegger (massivtre) ca. xx %

Ombrukbart

• Fasadeplater?

• Vinduer?

Lokalt, direkte ombruk utgjør ca. 80 %. Det gjør det 
krevende å oppnå 20 % ombrukbarhet i prosjektet.



Klimagassreduksjoner
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Status

Per dags dato ikke ferdig regnskap 
(prosjektert) for materialer.

Hvordan reduseres klimagassutslipp fra 
ombrukte byggevarer?  

• Kutt i utslipp for produksjon av byggevaren

• Mindre transport 

• Kutt i utslipp fra avhending og 
sluttbehandling av byggevaren som avfall

• De tunge byggevarene bidrar 
erfaringsmessig også til størst utslipp.



Nybrottsarbeid

• Det har blitt avholdt tverrfaglige Workshops i regi av Futurebuilt

• Utarbeidet forslag til prosedyrer for gjenbruk av materialer

• Rådgivere har kontrollert bæreevne, og kapasiteter

• Sintef har bistått med testing av komponenter

• Vi prosjekterer langt inn i byggefasen 



Vi er fortsatt på jakt!

• Stålplater til gulv i 1. etg

• Platekledning til fasaden på tilbygget

• Limtredragere til trapp/amfi

• Teppefliser (fortrinnsvis grå)

Ta kontakt hvis dere kan hjelpe, se mer her:

https://entra.no/projects/kristian-augusts-gate-13/195

22

https://entra.no/projects/kristian-augusts-gate-13/195


Takk for oppmerksomheten!

Randi Lunke (Insenti)


