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Miljøvennlig utbygging ved gjenbruk og 

rehabilitering



Fortiden inn i fremtiden
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Bevaringsverdig i Oslo – Gul liste

• Oversikt over registrerte kulturminner i Oslo

• Ca 14 400 eiendommer (per 01.01.2015)

• Bevaringsverdig 62%

• Spesialområde bevaring etter pbl § 25.6 30%

• Fredet etter kml §§ 4, 15, 19 eller 20 8%

• Murbyen 40%



Gul liste-kart



Tradisjonelle materialer og metoder
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Utvendig etterisolering av murgård
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Utvendig etterisolering av murgård
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Innvendig etterisolering av murvegg
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Ofte tåler huset opp til 5 cm 

innvendig etterisolering



Isokalk
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Raske CO2-reduksjoner og 2-gradersmålet

• Raske CO2-reduksjoner de 

viktigste.

• Stående bygninger en stor 

ressurs

• Mange bygninger kan 

energiforbedres

• Ulike tålegrenser, men de fleste 

bygninger har ingen 

vernerestriksjoner

• LCA vs ensidig fokus på 

energibruk per m2

• Miljøvennlig energi
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Bygningers integritet
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«Alternative vernestrategier»

17



«Alternative vernestrategier»
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Alternative arkitekturstrategier
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Riveforbud?

• PBL: Mangler en «miljøhjemmel» til å avslå 

riving

• Kun verneinteresser gir hjemmel til riveforbud 

av fullt brukbare bygninger og konstruksjoner
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Gammelt laftehus
- Lite energieffektivt
- Miljøvennlige materialer 
- Allerede bygget
- CO2-lagring
- Lang levetid 
- Fyring med ved – fornybar 

ressurs

Lavenergihus
- Energieffektivt  i drift
- Byggingen krever energi og gir klima-
gasser ved produksjon og transport

- Drift og vedlikehold medfører 
sannsynligvis større miljøbelastning
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Vinduer: Oppgradering eller utskifting?
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Hvor gode blir gamle 

vinduer når de 

oppgraderes?

Gjennomført av SINTEF Byggforsk

på oppdrag fra 

Riksantikvaren/Enova
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Resultatene 

sammenlignet med U-

verdier det er vanlig å 

operere med frem til nå:
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Gjenbruk av brukbare bygningsmaterialer
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«Plukkhus»
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Strategi for bærekraftig og sirkulært forbruk
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Innen 2025 har Oslo et 

fungerende system for 

ombruk av byggematerialer 

og andre komponenter i 

byen, og det er startet opp 

samarbeid på tvers av 

næringsliv, frivillig sektor og 

kommunen.



Gjenbrukssenter for bygningsmaterialer i Oslo
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