
1

Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Hvordan kan vi bygge bærekraftig i 
«kortsiktighetens tyranni»
- med betong?
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Noen utfordringer:

-miljøegenskaper

-lønnsomhet

-sikkerhet
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Hva menes med «kortsiktighetens tyranni»?
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Norske kommuner er i ferd med å bygge vedlikeholdsbomber

Ifølge en rapport fra Prognosesenteret fra 2016 må norske kommuner øke 

kostnader til vedlikehold fra dagens 2.1 mrd kr pr år til 5,4 mrd kr pr år i 

2030 for å ta igjen etterslepet i vedlikehold. 

Dette vil skje i en situasjon der mange andre kommunale oppgaver står i 

kø og vil slåss om midler. 
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Med et stadig tøffere klima blir robusthet mot nedbør, vind og 

andre belastninger enda viktigere. 

I storm og uvær er byggenes vekt og stabilitet viktig. I år 2100 vil de fleste 

bygg vi oppfører i dag være i bruk, og 2.1 millioner av disse norske 

byggene vil ha høy råterisiko. 

Dette må tas hensyn til i prosjekteringen av nye bygg og ved ombygging. 

En lang rekke svært gamle norske mur- og betongbygg dokumenterer 

levetidsegenskapene til de mineralske byggematerialene
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Foto: Nils Petter DaleVilla Holtet/Larsen, Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk
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Klimaendringer vil øke utetemperaturen, men vi skal ikke øke 

energiforbruk til kjøling av bygg. 

Ved å utnytte den termiske tregheten i tunge byggematerialer vil 

kontorbygg kunne bygges uten kjøleanlegg. Ingen andre byggematerialer 

har så gode termiske egenskaper som mur og betong, og flere 

forbildeprosjekter benytter disse materialene for å nå målene om lavt 

energiforbruk
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Vi må sikre høy grad av gjenbruk

De aller fleste materialer er fornybare. Både betong, mur, stål og tre kan 

gjenbrukes slik de er eller til andre anvendelsesområder. Egnetheten 

avgjøres av hvordan materialene kombineres, og at det ikke tilføres 

miljøgifter som maling, lakk etc. 

Et eksempel er ren betong som knuses ned og benyttes i gabioner som vil 

ta opp CO2 fra luften.
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Vi må sikre godt innemiljø

Nye bygg skal være tette med lavt energiforbruk. Dette setter ekstra krav til 

innemiljøet og den luften vi jobber og sover i. Betong er et mineralsk 

produkt uten skadelige emisjoner. Betong har også godt dokumenterte 

støydempingsegenskaper.
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Vi må sikre høy brannsikkerhet

Brannsikkerhet er viktig når vi skal bygge høyere og tettere. Betong brenner 

ikke og har beskyttet samfunnet mot brannspredning i flere hundre år. 
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Vi vil bruke kortreiste produkter

Kortreiste produkter har bedre miljøprofil. Mange produkter har i dag høyere 

utslipp knyttet til transport enn til materialproduksjon. I de norske byene ligger 

gjennomsnittlig transportavstand fra betongfabrikk til byggeplass på rundt 15 

km. 

Utslippsfri byggeplass med betong kommer!
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Norcem 24.08.2017:

«Standardsement er historie»

- hva med betong? 
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Vi vil bruke lavutslippsprodukter i betong

De siste årene blir vanlig betong i stor utstrekning erstattet med 

lavkarbonbetong og mer materialeffektive konstruksjoner. 

Det jobbes nå etter en nullvisjon der betongproduktene innen 2030 skal ha 

null CO2-utslipp i betongens levetid. 

De fleste materialer har en karbon-sirkel. Betong tar opp CO2-fra luften både i 

byggets driftsfase og også etter at bygget er revet og materialene har fått 

annen anvendelse. 
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I forbindelse med boligprosjektet Brf Viva i Gøteborg har Riksbyggen

gjennomført en omfattende studie som konkluderer med at 

råbyggalternativer i tre og betong vil gi prosjektet like store klimalaster

23.08.2017
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Utgangspunkt i Ullerud Helsebygg i 

Frogn:

Sammenligner generelle egenskaper for 

standardbetong fra databaser med 

spesifikke data på tre

Tar ikke hensyn til lang transport av tre

Tar ikke hensyn til norske forhold med 

miljøbetonger

Påpeker nødvendigheten med god og 

helhetlig prosjektering

Ida Marie Strekerud

Hans Fredrik Hoen

NMBU

12/2017



Gå ikke i karbonfella- tenk bærekraft!

- eksempler kommer i de neste presentasjonene
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