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Hvordan kan ombruk 
og annen klimavennlig 
materialbruk redusere 
klimafotavtrykk fra bygg?
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80% av utslippene fra bygg- og 
anleggssektoren i Norge er knyttet til 
materialbruk og byggearbeider, hvorav 
nesten halvparten av det igjen skyldes 
import. 

Utslippene kan reduseres med 50% 
dersom utbyggere satser på sirkulære 
bygg, lavutslippsmaterialer og fossilfri 
byggeplass (Asplan Viak 2019). 

 

 

BYGG- OG ANLEGGSSEKTORENS 
KLIMAGASSTUTSLIPP 

En oversikt over klimagassutslipp som kan tilskrives 
bygg, anlegg og eiendomssektoren (BAE) i Norge 
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Bygg- og anleggsbransjens 
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Samme U-verdi, ulike klimagassutslipp. Kilde: Eggen arkitekter

Kan defineres som materialer med lavere 
utslipp enn konvensjonelle produkter i 
dagens norske marked.

Må ses i kontekst av bygget som helhet 
– sammenlikne på grunnlag av funksjon, 
ytelseskrav, levetid etc.

Nyproduserte lavutslippsmaterialer og 
ombruksmaterialer

Klimavennlige materialer
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Ombruk av bygget der det er (rehab) gir som regel høyere 
ressursutnytting og lavere klimagassutslipp enn ombruk av 
bygningskomponenter.

Standard praksis: utslipp fra brukte bygningskomponenter 
= 0. Men hva med materialer som har vært i bruk i kort 
tid og overskuddsmaterialer? Hva med utslipp knyttet til 
bearbeiding, transport og mellomlagring for å nyttiggjøre 
ombruksmaterialer i nye bygg. Her finnes det foreløpig få 
tall. Høy usikkerhet knyttet til hvor overførbare tall vil være.

I NHP-rapporten Utredning av barrierer og muligheter for 
ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg 
(NHP 2017) beregnes det at ombrukte materialer sparer 
miljøet for 94% av klimautslippene sammenliknet med 
nyproduserte materialer (per tonn).

Ombruk av bygg (rehab) og bygningskomponenter
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Nordic Built 
Component Reuse 
(2014-2016) Asplan 
Viak i samarbeid med 
Tegnestuen Vandkunsten, 
Gjenbruksforetaket 
Genbyg, Malmø 
Høgskola, Hjellnes 
Consult
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Eksperimentboliger på 
Svartlamon (2013-2017) 
Nøysom arkitekter for 
Svartlamon boligstiftelse
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Eksperimentboliger på 
Svartlamon (2013-2017) 
Nøysom arkitekter for 
Svartlamon boligstiftelse

Foto og interiør: 
Johanna Gullberg og 
Markus Lantto
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Kristian Augusts gate 13 (2018-
2020) Mad arkitekter, Spaces/ 
Scenario, Asplan Viak, Rambøll, 
Norconsult, Heiberg & Tveter, 
Resirqel, Bergknapp og Protan for 
Insenti og Entra Eiendom ASAFoto: Kyrre Sundal
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SIDE 1 AV 116 
 

 
  

Asplan Viak har utarbeidet et klimagassregnskap 
for hele KA13-prosjektet iht. FutureBuilt-kriterier, 
inkludert utslipp fra energi, materialbruk og transport. 

Prosjektet er sammenlignet med et referansebygg 
med samme areal som KA13, men som er bygget nytt 
med konvensjonell materialbruk. 

Beregningene viser at det for oppnås 
utslippsreduksjoner på 70% for bygget samlet sett, 
dvs. både rehab-delen og nybygg. Hovedårsaken 
til reduksjon i klimagassutslipp er at eksisterende 
bygningskropp og bæresystemer er bevart. Det er 
også høy grad av ombruk i nybygg som medfører 
reduksjon i klimagassutslipp.
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Versjon: 01 

www.asplanviak.no 

Rapporten viser at det er mye å spare på å 
bruke de mest klimavennlige materialene på 
markedet, samt å rehabilitere og ombruke 
materialer så langt det er mulig.

Kombinasjonen av rehabilitering og 
klimavennlig materialbruk kan redusere 
materialutslippene med 57% i snitt, mens 
ombruk og klimavennlig materialbruk gir en 
gjennomsnittlig besparelse på 52% (Asplan 
Viak 2020).

Klimavennlige byggematerialer. 
Potensial for utslippskutt og barrierer 
mot bruk.

https://www.asplanviak.no/prosjekt/13586/
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DEL 1: Metodikk og verktøy

DEL 2: Potensial for utslippsreduksjon

DEL 3: Barrierer mot bruk

Utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Enova, ved 
Mie Fuglseth, Haakon Haanes, Oddbjørn Dahlstrøm 
Andvik, Anne Sigrid Nordby, Alexander Borg, Preben 
Brekke-Rotwitt og Sigfrid Våtevik.

Klimavennlige byggematerialer. 
Potensial for utslippskutt og barrierer 
mot bruk.
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Livsløpsbaserte beregninger, som 
inkluderer både direkte og indirekte utslipp, 
må legges til grunn for å kunne vurdere 
klimagassutslipp fra materialbruk. 

Anbefales å bruke norsk standard for 
klimagassberegninger (NS 3720), og stille 
krav til klimagassutslipp for bygget som 
helhet, ikke for de enkelte bygningsdeler og 
komponenter. 

I tillegg er det viktig å bruke LCA-faglig 
kompetanse som kan synliggjøre og vurdere 
de viktigste premissene for konklusjonene, 
f.eks. ved hjelp av følsomhetsberegninger.

Del 1: Metodikk og verktøy
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Del 2: Potensial for utslippsreduksjon
For å anslå potensial for utslippskutt har referansenivå blitt 
beregnet for utslipp i forbindelse med materialproduksjon 
(A1-A3), transport av materialer (A4) og utskifting av 
materialer (B4) i løpet av byggets levetid (60 år) for ulike 
bygningstyper. 

Hvilke material- og løsningvalg som gir lavest 
klimagassutslipp må ses i kontekst av bygget som helhet. 
Selv om et materiale kan ha lave utslipp per enhet, kan det 
være andre forhold og tekniske egenskaper som påvirker 
summen av materialbruk i bygget, og som kan ha betydning 
for byggets totale klimafotavtrykk. 

Ikke mulig å inkludere alle kombinasjoner av materialer 
som viser hvilke løsninger som er mest klimavennlig under 
alle omstendigheter. Et hovedargument for å gjennomføre 
kontekst-spesifikke klimagassberegninger for hvert bygg.
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Referansenivåer for utslipp fra materialbruk for bygningstyper 
bygger videre på beregningsmodeller utviklet gjennom utredninger 
for DiBK og Oslo Kommune Klimaetaten og er avgrenset til 90% av 
den totale materialmengden fordelt på 15 materialtyper*:

Armeringsstål, avrettingsmasse, betong (plasstøpt), bygningsplater (OSB, spon, MDF), 
EPS, gipsplate (standard), gulvteppe, hulldekker av prefabrikert betong, keramiske fliser 
(inkludert flislim), kledning (trevirke), konstruksjonsstål, mineralull (glassull og steinull), 
parkett og tregulv, takstein, teglstein

For å komme frem til potensial for utslippsreduksjon fra 
materialbruk, har standard materialer i modellbyggene blitt byttet 
ut med de mest klimavennlige alternativene som er tilgjengelige og 
allment benyttet på det norske markedet per i dag, uten å endre 
bærekonsept og løsningsvalg.

*) På grunn av liten betydning for utslipp og/eller få alternativer med lavere utslipp utelates lettklinkerblokk, konstruksjonsvirke, 
vindsperre GU-X, limtre (vurderes for kontorbyggmodell), og EPS og gulvbelegg inkluderes på grunn av høye enhetsutslipp og/
eller gode alternativer

Beregningsgrunnlag
Masse: 0%-70% Klimagassutslipp, A1-A3: 0%-70%
Hulldekker av prefabrikert betong Hulldekker av prefabrikert betong
Betong, plasstøpt Betong, plasstøpt
Gipsplate, standard Konstruksjonsstål
Konstruksjonsvirke, tre Glassvegg, inne
Takstein Vinduer med tre- og aluminiumsprofil
Lettklinkerblokk (type leca) Mineralull (glassull og steinull)
Masse: 71%-90% EPS
Armeringsstål Keramiske fliser inkludert flislim
Avrettingsmasse Gipsplate, standard
Bygningsplater (OSB, spon, MDF) Kledning, trevirke
Keramiske fliser inkludert flislim Takstein
Kledning, trevirke Avrettingsmasse
Konstruksjonsstål Klimagassutslipp, A1-A3: 71%-90%
Limtre Armeringsstål
Mineralull (glassull og steinull) Gulvteppe
Teglstein Teglstein
Vindsperre (gips - GU-X) Taktekking og takbelegg (bitumen/PVC)
Masse: 91%-99% Glassfasadesystem
Dører (innvendige og ytterdører) Mørtel
Murpuss Dører (innvendige og ytterdører)
Mørtel Murpuss
Parkett og tregulv Bygningsplater (OSB, spon, MDF)
Vinduer med tre- og aluminiumsprofil Parkett og tregulv
Lettklinkerblokk (type leca) Vindsperre (gips - GU-X)
Glassvegg, inne Fasadeplate, sementkompositt
Taktekking og takbelegg (bitumen/PVC) Klimagassutslipp, A1-A3: 91%-99%
EPS Belegg (linoleum og vinyl)
Konstruksjonsvirke, tre Himlingsplater
Himlingsplater Konstruksjonsvirke, tre
Fasadeplate, sementkompositt Lettklinkerblokk
Glassfasadesystem Utvendig vanntetting, kjeller
Belegg (linoleum og vinyl) Innendørs maling
Hulldekker av prefabrikert betong Opphengssystem himlingsplater
Gipsplate, standard Limtre/massivtre
Terrassebord utvendig, ulike typer Dampsperre i plast
Utvendig vanntetting, kjeller Våtromsmembran
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Rapporten inkluderer drøfting av ombruksmuligheter 
innenfor hver materialgruppe

Hvor mye mer kan vi redusere utslipp hvis vi benytter 
ombruksmaterialer i tillegg til de mest klimavennlige 
nyproduserte materialene? Vanlig praksis er å 
sette utslipp fra ombruksmaterialer til 0. Her er 
ombruksmaterialer beregnet med en utslippsrate på 
15% av nyproduserte materialer av samme type.

Bygningsdel Komponenter som kan erstattes 
med ombruksmaterialer

Maksimal andel av 
komponent som 
kan bestå av 
ombruksmaterialer

Bæresystem Stålsøyler 80 %
Stålbjelker 80 %

Yttervegger Utvendig kledning og overflate 
(ikke. lekter)

100 %

Dører og vinduer Vinduer og glassfelt 50 % 
Innerdører med lyd/ brannkrav 40 %

Innervegger
Kontorfronter i glass (hele felter, 
eller evt. bare glass - hvis laminert, 
kan det kappes)

50%

Frittbærende dekker, hulldekker 100%

Dekker

Himlingsplater 90 %
Gulvbelegg:

Teppeflis

Tregulv/parkett (hvis flytende gulv)

60 %

60 %

Ytterak Taktekking (betong/naturstein, ikke 
lekter)

100%

Trapper og balkonger Trapper, rekkverk 20%

Utslippsreduksjon ved ombruk



18.03.2021 / Tekna lunsjmøte / Haakon Haanes

asplanviak.no 16

 

-4
0 

%

-4
0 

%

-3
1 

%

-3
6 

%

-2
8 

%

-3
4 

%

-5
2 

%

-4
9 

%

-6
0 

%

-6
4 

%

-5
5 

%

-5
9 

%

-4
6 

% -5
8 

%

-8
2 

%

-8
4 

%

-5
9 

%

-5
5 

%

-5
2 

%

-5
5 

% -3
6 

% -5
3 

%

-6
2 

%

-6
6 

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K O N T O R B O L I G B L O K K S K O L E F O R R E T N I N G S M Å H U S S Y K E H J E M K J E L L E R ,  
O P P V A R M E T

K J E L L E R ,  
U O P P V A R M E T

KG
 C

O
2E

/M
2/

ÅR

KLIMAGASSUTSLIPP FRA MATERIALBRUK (A1-A4 + B4)

Referanse Lavutslipp Rehab lavutslipp Ombruk lavutslippsbygg



18.03.2021 / Tekna lunsjmøte / Haakon Haanes

asplanviak.no 17

Det er også laget et praktisk eksempel på bygg med alternative løsningsvalg, der bærekonsept i betong og stål er 
sammenliknet med tre. Hensikten er å illustrere hvordan utslipp varierer med material- og løsningsvalg.

Eks: Utslippsreduksjon ved ulike løsningsvalg

For et komplett bygg (dvs. inkludert alle bygningsdeler, og ikke kun bæresystem) anslår vil potensialet for 
utslippsreduksjon som følge av å endre bærekonsept vil ligge i størrelsesorden 10-30 %. Beregningene viser at en løsning 
i tre i de fleste tilfeller vil gi lavest utslipp, men at transportdistanse og produksjonsmetode for både tre, betong og stål 
har stor betydning for utfallet.
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Alle faktorer som hindrer at klimavennlige 
materialer eller ombrukskomponenter velges 
framfor mer konvensjonelle byggematerialer 

•   Tekniske og praktiske barrierer 
• Regulatoriske barrierer
• Markedsmessige barrierer 
• Økonomiske barrierer
• Kunnskapsmessige barrierer
• Holdningsmessige barrierer

For hvem utgjør barrierene et hinder? 
En verdikjedetilnærming

Del 3: Barrierer
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Del 3: Barrierer

 De største barrierene handler i begge tilfeller om høyere kostnader (opplevde eller reelle), 
manglende tilbud og etterspørsel og lite tilpassede krav og retningslinjer i overordnet 
regelverk. 

Siden bruk av klimavennlige materialer og ombrukskomponenter på mange måter fortsatt 
er nybrottsarbeid det praktiske og tekniske hindre å forsere, men ingen som ikke kan løses. 
Dette har man begynt å få flere gode eksempler på i dag. 

Målrettede økonomiske og regulatoriske virkemidler (pisk og gulrot), kombinert med 
kunnskapsspredning og holdningsskapende arbeid vil trolig bedre markedssituasjonen 
på sikt, og gjøre det mer lønnsomt å bruke klimavennlige materialer og ombruke 
bygningskomponenter.
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Barrierer mot
ombruk
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BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Tekniske og praktiske
barrierer

Brukte bygningskomponenter 
av dårlig kvalitet, som er 
vanskelige å demontere 
og/eller inneholder 
helsefarlige stoffer eller 
miljøgifter

Forsvarlig og skånsom 
demontering

Sikkerhetsrutiner og HMS-
krav m.m. som innebærer at 
det bør avklares tidlig hva 
som skal demonteres, hvem 
som skal gjøre det, og hvem 
som skal ha eierskap til de 
brukte komponentene

Stadig endrede tekniske krav 
til bygningskomponenter som 
gjør direkte ombruk 
utfordrende.

Kvalitetssikring, særlig dersom 
komponentene skal 
bearbeides før de skal 
ombrukes

Rasjonell og forsvarlig frakt og 
mellomlagring slik at 
komponentene beholder sin 
kvalitet, og man unngår 
omfattende logistikk før man 
finner en egnet kjøper. 

Bygningskomponenter tar mye 
plass. Å finne lagerlokaler for 
mellomlagring lokalt, spesielt i 
tett by

En sirkulær byggeprosess 
utfordrer de lineære 
byggeprosessene 
prosjektutviklere er vant med 

Usikkerhet knyttet til hvilke 
komponenter som dukker opp, 
prisen på dem, og hva slags 
kvalitetssikrings-rutiner som 
trengs.

Prosjektering med 
utgangspunkt i tilgjengelige 
komponenter, som krever 
fleksibel utforming og 
mulighet for skreddersøm 
underveis

Informasjon om hvilke 
komponenter man kan få tak i, 
og tilgang på store kvanta av 
de samme komponentene 

Styring av leveranser av 
materialer

Materialer som ikke er 
kvalitetssikret godt nok på 
forhånd, behov for 
skreddersydde løsninger, 
justeringer og tilpasninger på 
byggeplass.

Standard kravspesifikasjoner 
hos mange leietakere

Kortsiktige leiekontrakter.

Komponenter med mer behov 
for vedlikehold og kortere 
restlevetid enn konvensjonelle 
bygningsmaterialer. 

Garantier dersom noe går galt

Tekniske og praktiske barrierer
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TEKNISKE OG PRAKTISKE 
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• Det er ikke så mye å gjøre med at 
mange komponenter i eksisterende 
bygg ikke er ombrukbare, men det gjør 
det viktig å sørge for at nye bygninger 
utformes med tanke på fremtidig 
ombrukbarhet. 

• Det vil ofte være mulig å finne 
kreative måter å hente ut og ombruke
komponenter som ikke er utformet 
med tanke på ombrukbarhet, slik f.eks. 
Lendager Ucycle Studios har utviklet en 
metode for å skjære ut hele elementer 
av tegl murt med sementbasert mørtel.  
Her kreves det videre forskning og 
utvikling

• Utfordringer med å hente ut 
materialer til ombruk kan løses ved at 
interessenter melder seg før anbudet 
beskrives, slik at riveentreprenør kan ta 
ut og besørge salg/avhending til 
eksterne. Et alternativ som er benyttet 
både ved Ruseløkka skole og i 
ombruksbygget KA13, er at en ekstern 
entreprenør påtar seg ansvar for 
demontering av gitte bygningdeler, 
etter avtale med byggeier og 
riveentreprenør.

• Prosessen rundt kvalitetskontroll kan 
forenkles ved å utvikle enkle og 
systematiske metoder for sjekk av 
ombrukbare bygningskomponenter på 
riveplass, eller i eksisterende bygg 

• En måte å omgå den praktiske 
utfordringen med brukte 
bygningskomponenter som ikke følger 
tekniske krav til nye bygg vil være å 
ombruke bygningskomponenter i 
sekundære funksjoner med lavere 
kvalitetskrav. For eksempel kan vinduer 
flyttes fra yttervegg til innervegg. 

• En annen løsning er å dele opp 
komponentene, og sette dem sammen 
på en ny måte. For eksempel kan 
glassene i gamle vinduer tas ut av 
rammene og settes inn i nye rammer 
med doble eller triple glass. 

• Det er også mulig å overdimensjonere 
konstruksjoner med brukte 
bygningskomponenter.

• Det beste er om de som oppsirkulerer 
brukte bygningskomponenter utvikler 
gode prosedyrer for å teste, kontrollere 
og beskrive komponentene, slik at det er 
større sjanse for at de kan brukes til det 
formålet de var ment, og ikke en 
sekundær funksjon. «Gamle Mursten» i 
Danmark har for eksempel, med støtte 
fra Miljøminesteriet, etablert en 
prosedyre for CE-merking av brukte 
teglstein .

• For å stimulere til mer ombruk 
lokalt, f.eks. i de større byene, kan 
det stilles rimelige eller gratis 
lokaler til rådighet for 
mellomlagring av 
ombrukskomponenter

• Det kan utvikles et system for å 
finne og forhåndskjøpe materialer 
fra bygg som er planlagt revet slik 
at man kan få levering «just-on-
time». 

• Tilrettelegging for pilotprosjekter 
som tråkker opp veien for andre 
prosjektutviklere

• Stimulere til arenaer for 
kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling rettet mot 
prosjektutviklingsleddet

• Stimulere til bedre markedsplasser 
for ombrukskomponenter og andre 
virkemidler for å gjøre det enklere 
å få tak i riktige komponenter lokalt 
til riktig tid (se markedsmessige 
barrierer)

• Inkludere unntaksbestemmelser 
knyttet til ombruk av 
bygningskomponenter i Teknisk 
forskrift (TEK) for å lette arbeidet 
for prosjekterende (se 
regulatoriske barrierer)

• Tilrettelegging for pilotprosjekter 
som tråkker opp veien for andre 
prosjekterende

• Arenaer for kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling rettet mot 
prosjekterende

• Kvalitetssikring av materialer som 
skal brukes på forhånd for å 
redusere behov for tilpasninger og 
justeringer på byggeplass

• Gode beskrivelser av hvordan 
utførende skal bygge med de 
brukte materialene

• Tilrettelegging for pilotprosjekter 
som tråkker opp veien for andre 
utførende

• Arenaer for kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling rettet mot 
utførende

• Åpne opp for unntak fra 
kravspesifikasjonene eller 
tilpassede kravspesifikasjoner for 
ombruksprosjekter

• Lengre leieavtaler eller avtaler der 
byggeier i større grad definerer 
kvaliteter og premisser

• Databaseløsninger med oversikt 
over fleksible bygningsdeler/ 
innredning, som erfaringsmessig 
ofte endres/ skiftes ut (f.eks. 
kontorskillevegger og innredning/ 
møbler)

• Gode beskrivelser av hvordan de 
brukte komponentene skal 
vedlikeholdes som følger med 
bygget (FDV- dokumentasjon)

• Gode beskrivelser av hvordan både 
nye og brukte komponenter skal 
kunne skiftes ut, og eventuelt 
etablere lokalt reservelager av 
erstatningsdeler.
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BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Regulatoriske
barrierer

Mangelen på konkrete, 
målbare krav til ombrukbarhet 
i nye bygg. 

At det ikke stilles krav om å 
kartlegge ombrukspotensial 
før riving, eller om å 
demontere bygg slik at 
ombrukbare 
bygningskomponenter 
tilgjengeliggjøres 

Materialer som inneholder 
helse- eller miljøfarlige stoffer, 
som ifølge regelverket skal 
saneres eller ut av kretsløpet. 
Her er det ikke tatt høyde for 
om det kan gjøres unntak ved 
ombruk.

At brukte 
bygningskomponenter som 
skal brukes i nye bygg må 
følge samme krav i Teknisk 
forskrift (TEK) som nye, noe 
som i mange tilfeller gjør 
oppsirkulering til dagens 
standard krevende og 
omfattende

Fortolkningen av den 
europeiske 
byggevareforordningen 
gjennom byggevareforskriften 
(DOK), som innebærer at 
brukte bygningskomponenter 
som skal omsettes må 
forholde seg til samme krav til 
dokumentasjon av 
produktegenskaper som nye 

Krav om bevilling dersom 
omsetning av brukte 
bygningskomponenter 
defineres som «brukthandel»

Fraværet av krav til ombruk i 
byggeprosjekter i TEK eller 
andre relevante lover eller 
forskrifter. 

Usikkerhet rundt regelverk 
knyttet til omsetning og bruk

Manglende krav til merking 
eller annen synliggjøring av 
ombruk i nye bygg

Siden TEK ikke skiller ikke 
mellom nye og brukte 
bygningskomponenter, er det 
krevende for prosjekterende å 
sørge for at bygg med brukte 
bygningskomponenter følger 
forskriften, og at dette kan 
dokumenteres.

At det ikke finnes regler om 
merking eller annen 
informasjon til 
kjøpere/leietakere knyttet til 
ombruk, tilsvarende 
energimerking.

Regulatoriske barrierer
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REGULATORISKE 
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• Det kan kreves kartlegging av hvilke 
bygningskomponenter eksisterende 
bygninger består av og komponentenes 
ombrukspotensial, i hvert fall som en 
forutsetning for å få tillatelse til rivning

• Det kan stilles strengere krav til å 
demontere bygg slik at ombrukbare 
bygningskomponenter 
tilgjengeliggjøres, f.eks. et krav om at 
en prosentandel av 
bygningskomponenter klargjøres for 
ombruk og at riveentreprenør 
beskriver hvordan disse komponentene 
skal markedsføres.

• Det kan stilles krav i Teknisk forskrift 
(TEK) om at nye bygg benytter en viss 
andel ombrukbare 
bygningskomponenter, slik at det blir 
et større marked for demontering

• Avfallsregelverket kan endres slik at 
det skilles mer mellom ombruk og 
andre måter å avhende materialer på.

• Det kan undersøkes nærmere hvilke 
bygningskomponenter som inneholder 
miljø -og helsefarlige stoffer der det 
kan gjøres spesifikke unntak knyttet til 
ombruk.

• Dagens TEK har unntaksbestemmelser 
knyttet til f.eks. energikrav for laftede 
bygg under en viss størrelse, og med 
vissheten om hva man kan spare av 
ressurser og klimagassutslipp ved å 
bevare bygningskomponenter i systemet 
lenger, vil det kunne være naturlig at 
man kan gjøre noe tilsvarende for 
energikrav i bygg med en viss andel av 
ombrukte komponenter når TEK skal 
revideres. Dette vil gjøre det enklere å 
oppsirkulere komponenter til dagens 
standard.

• Dersom komponentene som rives 
kan brukes av samme eier er det en 
fordel med det regelverket vi har i 
dag. Da unngår man 
dokumentasjonskravene ved 
omsetning av byggevarer i 
byggevareforskriften (DOK). 
Eierskapet må i så fall avklares med 
riventreprenør i forbindelse med 
anbudsprosessen.

• Det kan utarbeides en instruks for å 
tolke byggevareforordningen slik at 
ombrukskomponenter ikke 
omfattes av krav om CE-merking 
eller tilsvarende inntil EU-
regelverket endres i tråd med mer 
sirkulære prinsipper

• Det kan undersøkes om det er 
nødvendig med bevilling for å 
omsette brukte 
bygningskomponenter

• En opprydning i regelverket rundt 
bruk og omsetning av brukte 
bygningskomponenter vil gjøre det 
mer forutsigbart for utbyggere å 
satse på ombruk

• Det kan stilles krav om ombruk i 
nye byggeprosjekter i Teknisk 
forskrift (TEK)

• Kommuner kan fremme ombruk 
gjennom kommuneplanen og annet 
planarbeid

• Kommuner, fylkeskommuner og 
statlige byggforetak kan stille krav 
om ombruk og sirkulære bygg i 
egne byggeprosjekter 

• Det kan stilles krav i Teknisk 
forskrift (TEK) knyttet til ombruk av 
bygningskomponenter

• Det kan vurderes om det kan 
utarbeides unntaksbestemmelser 
for eksempel mht. energikrav for 
bygg med en viss andel av 
ombrukte komponenter når TEK 
skal revideres

• Prosjekterende kan få bedre støtte 
til å håndtere regelverket rundt 
ombrukte bygningskomponenter, 
slik at kvalitetssikring og 
dokumentasjon om at krav i TEK er 
overholdt blir enklere

• Det kan utarbeides 
kvalitetssikringsrutinger og maler 
for kvalitetssikring og nødvendig 
dokumentasjon av egenskaper for 
brukte byggevarer, som kan utføres 
av prosjekterende eller utførende, 
gjerne i samarbeid med 
bransjeforening og/eller eksterne 
materialeksperter. 
Formidling/spredning av rutiner for 
dette kan lede til omforente 
metoder for kvalitetssikring og 
nødvendig dokumentasjon av 
egenskaper for brukte byggevarer i 
henhold til TEK.

• Norsk standard kan inkludere 
alternativer med brukte 
bygningskomponenter blant sine 
standardalternativer

• Det kan etableres en merkeordning 
knyttet til ombrukbarhet og 
andelen ombrukskomponenter i 
nye bygg tilsvarende 
energimerking. Merkeordningen 
kan for eksempel knyttes til 
kravene til Sirkulære bygg i henhold 
til FutureBuilt. 
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BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Markedsmessige 
barrierer

Mangelen på systematisk 
innsamling og formidling av 
hva eksisterende bygg består 
av, og om noen av 
komponentene kan brukes 
igjen, noe som reduserer 
synligheten av den mulige 
innsparing ved å utvinne og 
tilgjengeliggjøre bruke 
bygningskomponenter. Dette 
reduserer tilgangen på brukte 
bygningskomponenter på 
markedet

Et lite marked for ombrukte 
bygningskomponenter med lav 
etterspørsel, som gjør at det 
oppfattes lite lønnsomt å satse 
på oppsirkulering av brukte 
bygningskomponenter til bruk 
i nye bygg.

Et lite marked med lite tilbud 
og lav etterspørsel av brukte 
bygningskomponenter gjør det 
utfordrende å spleise 
komponenter med aktuelle 
prosjekter, noe som gjør 
logistikken omfattende og 
kostbar. Få vil ta imot 
oppsirkulerte komponenter

Få gjennomførte eksempler på 
hvordan 
ombrukskomponenter har blitt 
brukt i nye byggeprosjekter 
som kan være forbilder for nye 
prosjekter og skape 
etterspørsel blant 
prosjektutviklere

Et lite marked med lite tilbud 
av brukte 
bygningskomponenter, som 
gjør det vanskelig å finne 
egnede komponenter, særlig 
med en tidshorisont som gjør 
det mulig å inkludere dem i 
prosjekteringsunderlaget.

Et lite marked, som gjør det 
vanskelige å finne 
byggefirmaer med 
kompetanse på bygging med 
brukte bygningskomponenter

Markedet for salg/utleie av 
bygg som er bygget av 
ombrukskomponenter er så 
lite at etterspørselen ikke vil 
være synlig. Manglende 
synlighet gjør det vanskelig å 
bygge opp mer etterspørsel.

Vanskelig å erstatte brukte 
bygningskomponenter som er 
ødelagt eller må byttes ut med 
nye, siden man ikke 
nødvendigvis finner 
tilsvarende.

Markedsmessige barrierer
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MARKEDSMESSIGE
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• For å øke tilbudet av 
ombrukskomponenter kan det 
etableres systemer for å 
kartlegge ombrukspotensialet og 
verdiene som ligger bundet i 
materialene i eksisterende bygg. I 
Nederland har man for eksempel 
utviklet et konsept som kalles 
«material passports», som gir en 
oversikt over hvilke materialer og 
komponenter bygg består av, 
hvor bærekraftige de er, og 
hvorvidt de egner seg til ombruk 
eller gjenvinning (Circular
Norway, 2020) 

• Disse «materialbankene» vil 
kunne bli formidlet gjennom en 
digital markedsplass for 
omsetning av 
bygningskomponenter.

• Krav om å demontere bygg slik 
at ombrukbare 
bygningskomponenter 
tilgjengeliggjøres vil øke tilbudet 
av ombrukskomponenter (se 
regulatoriske barrierer)

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser for omsetning av 
brukte bygningskomponenter vil 
kunne gjøre det mer attraktivt å 
satse på oppsirkulering, og dermed 
øke tilbudet av oppsirkulerte 
bygningskomponenter.

• Flere pilotprosjekter vil kunne 
bane vei for etablering av rutiner 
som gjør at risiko ved 
gjennomføring av 
ombruksprosjekter reduseres

• Krav om ombruk i nye prosjekter 
vil øke etterspørselen etter 
ombrukte bygningskomponenter 
(se regulatoriske barrierer)

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser vil kunne gjøre 
det mer attraktivt å satse på 
løsninger for omsetning og 
logistikk tilpasset brukte 
bygningskomponenter

• Kartlegging og formidling av 
ombruksmuligheter i god tid 
før riving vil kunne bedre 
muligheten for «just-in-time»-
levering av brukte byggevarer, 
noe som vil redusere behov 
for mellomlagring

• Tilrettelegging for flere 
ombruks-pilotprosjekter vil 
avdekke i hvilken grad det 
lønner seg for 
prosjektutviklere å satse på 
ombruk i dag, og hvordan 
etterspørselen blant 
kjøpere/leietakere er

• Tiltak beregnet på å gjøre det 
mer økonomisk lønnsomt å 
ombruke
bygningskomponenter vil 
gjøre etterspørselen fra 
prosjektutviklere større (se 
økonomiske barrierer)

• En opprydning i regelverket 
rundt bruk og omsetning av 
brukte bygningskomponenter 
vil gjøre ombruk mer 
forutsigbart, og dermed øke 
etterspørselen i 
prosjektutviklingsleddet

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser for brukte 
bygningskomponenter vil 
gjøre det enklere for 
prosjekterende å finne egnede 
materialer og komponenter. 
Det beste hadde vært om man 
kunne fått oversikt over 
materialer som ennå ikke var 
frigjort for enklere 
planlegging.

• Etablering av rutiner for 
kvalitetssikring og 
dokumentasjon av brukte 
byggevarer, evt. utført av en 
tredjepart, vil gjøre det 
enklere for prosjekterende å 
få et underlag for vurdering av 
egenskaper. 

• Tilrettelegging for flere 
ombruks-pilotprosjekter kan 
bidra til å synliggjøre behovet 
for kompetanse på bygging 
med ombruksmaterialer

• Etablering av rutiner for 
kvalitetssikring og 
dokumentasjon av brukte 
byggevarer, evt. utført av en 
tredjepart, vil kunne senke 
risiko (reell og opplevd) for 
utførende. 

• Tilrettelegging for flere 
ombruks-pilotprosjekter kan 
bidra til å synliggjøre 
etterspørselen etter ombruk 
hos brukere

• Merkerordninger eller andre 
tiltak som øker synligheten av 
ombruk vil kunne bidra til å 
øke etterspørselen

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser for brukte 
bygningskomponenter vil 
gjøre det enklere å 
vedlikeholde bygg med 
ombrukskomponenter
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BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Økonomiske 
barrierer

Skånsom demontering av bygg 
og tilgjengeliggjøring av brukte 
bygningskomponenter er 
gjerne mer kostbart enn å rive 
maskinelt og deponere eller 
brenne materialene. Norge er 
et høykostland, og potensialet 
for inntjening av denne 
kostnaden ved å selge 
komponentene videre eller 
bruke dem selv vil ofte ikke 
være høy nok, og utfallet for 
usikkert slik markedet for 
bygningskomponenter 
fungerer i dag. 

Dagens regelverk gjør det 
kostbart og tidkrevende å 
teste og dokumentere 
ombrukte bygningsmaterialers 
tekniske egenskaper, særlig 
dersom de skal videreselges.

Et marked som er lite utviklet 
gjør investeringer i 
oppsirkulering usikre.

Kostbare og omfattende 
logistiske løsninger med 
mellomtransport og -lagring 
som følge av et lite utviklet 
marked

Usikkerhet i 
prosjektutviklingsleddet som 
følge av at dette er 
nybrottsbarbeid slår ut 
negativt ut på utbyggers 
kalkyler. 

Utvikler må påberegne ekstra 
tid og dermed kostnader 
knyttet til riving, innhenting av 
materialer, kvalitetssikring 
prosjektering, bygging og 
administrasjon. Disse 
kostnadene i dag gjenspeiler 
ikke nødvendigvis kostnadene 
i fremtiden, da mye skyldes 
utvikling av rutiner til 
kvalitetssikring tolkning av 
regelverk, og annet 
utviklingsarbeid.

Siden prosjektering med 
ombrukskomponenter er 
tidkrevende vil det innebære 
høyere kostnader i 
prosjekteringsfasen enn bruk 
av konvensjonelle materialer 
for prosjektutviklerne. De 
prosjekterende selv har 
imidlertid ingen åpenbare 
økonomiske ulemper ved å 
anvende brukte 
bygningskomponenter.

Bygging med 
ombrukskomponenter krever 
gjerne flere tilpasninger og vil 
dermed innebære mer arbeid. 
I en tid med stadig mer 
automatisering av 
byggebransjen er ikke dette en 
ulempe for de som er 
ansvarlige for byggingen, men 
kan medføre høyere kostnader 
for utbygger.

Det er ingen direkte 
økonomiske insentiver for 
kjøpere/leietakere av bygg 
med ombrukskomponenter 
tilsvarende energieffektive 
bygg.

Dersom man er villig til å gjøre 
litt egeninnsats kan det bli mye 
rimeligere med ombruk pga. 
lavere kostnad til materialer.

Behovet for vedlikehold av 
ombrukskomponenter vil 
kunne være større, og dermed 
koste mer enn konvensjonelle 
materiale

Økonomiske barrierer
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ØKONOMISKE
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• Det vil bli mer økonomisk lønnsomt å 
utvinne brukte bygningskomponenter 
dersom markedet blir mer utviklet og 
det utvikles bedre plattformer for 
omsetning av ombrukskomponenter 
(se markedsmessige barrierer)

• En kartlegging av ombrukbare 
bygningskomponenter i eksisterende 
og nye bygg vil være et viktig 
hjelpemiddel for å synliggjøre de 
økonomiske verdiene som kan frigjøres 
ved å tilgjengeliggjøre 
bygningskomponenter for ombruk. 
Dette har man blant annet arbeidet 
med i Nederland, der Amsterdam 
kommune har planer om å kartlegge 
bygningskomponentene i alle offentlige 
bygg i den åpne digitale databasen 
«Madaster» .

• Krav om demontering og 
tilgjengeliggjøring av brukte byggevarer 
i alle riveprosjekter vil gjøre at 
riveentreprenørene konkurrerer på like 
fot. Her kan f.eks. det offentlige gå 
foran og sette standard for hvordan 
man gjennomfører et riveprosjekt med 
fokus på høy ressurseffektivitet.

• Det vil bli mer økonomisk lønnsomt å 
drive med oppsirkulering dersom man 
reduserer de regulatoriske og 
markedsmessige barrierene mot ombruk. 
Dette vil trolig kunne stimulere til mer 
kostnadseffektive måter å drive med 
oppsirkulering på.

• De ekstra kostnadene ved 
oppsirkulering av ombruksmaterialer 
knyttet til behov for møysommelig og 
kreativt arbeid kan fungere som et 
incentiv til nye, sosialt bærekraftige 
arbeidsplasser eller alternative måter å 
tenke verdiskapning på. Re-bygg som ble 
drevet av Stavne kompetansesenter i 
Trondheim, var for eksempel en bedrift 
som drev med arbeidstrening og 
kompetansebygging hos unge, mens 
Eksperimentboligene på Svartlamon ble 
bygget på dugnad som en del av et 
alternativt, byøkologisk forsøksområde 
der beboerne er påkrevd en viss 
arbeidsinnsats for fellesskapet i året (en 
kvote som selvfølgelig ble overoppfylt for 
resten av livet av deltakerne i dette 
prosjektet).

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser vil kunne øke 
omsetningen og dermed lette 
logistikken av brukte 
bygningskomponenter

• Myndighetene kan gi økonomisk 
støtte til etablering av systemer for 
omsetning og mellomlagring av 
brukte bygningskomponenter for å 
stimulere etableringen av et 
fungerende marked (se 
markedsmessige barrierer)

• Bykommuner kan stille rimelige 
eller gratis lokaler til rådighet for 
mellomlagring av 
ombrukskomponenter

• Det er mulig å bruke både pisk og 
gulrot for å gjøre det mer 
økonomisk lønnsomt å anvende 
ombrukskomponenter framfor 
konvensjonelle materialer i nye 
prosjekter. Økonomiske 
insentivordninger som belønner 
prosjektutviklere som velger å 
bygge med ombrukskomponenter 
og gjør det mer kostbart å bruke 
nye og lite klimavennlige 
materialer.

• Kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling rundt utvikling 
av ombruksbygg vil trolig gjøre 
prosessene mindre arbeidsintensive 
og mer strømlinjeformede på sikt

• Etableringen av gode digitale 
markedsplasser for brukte 
bygningskomponenter vil gjøre det 
enklere for prosjekterende å finne 
egnede materialer og 
komponenter. Det beste hadde 
vært om man kunne fått oversikt 
over materialer som ennå ikke var 
frigjort for enklere planlegging.

• Etablering av rutiner for 
kvalitetssikring og dokumentasjon 
av brukte byggevarer, evt. utført av 
en tredjepart, vil gjøre det enklere 
for prosjekterende å få et underlag 
for vurdering av egenskaper. 

• Økonomiske insentivordninger som 
belønner kjøpere og leietakere av 
mer klimavennlige bygg vil kunne 
gjøre det mer lønnsomt å velge 
bygg med en større andel av 
ombruk

• Tilrettelegging for egeninnsats 
kombinert med bruk av 
ombrukskomponenter kan gi en 
stor besparing på grunn av lavere 
materialkostnader

• Valg av høykvalitets 
ombrukskomponenter med lang 
levetid på prosjekteringsstadiet

• Gode beskrivelser av hvordan de 
brukte komponentene skal 
vedlikeholdes som følger med 
bygget vil kunne gjøre 
vedlikeholdet enklere og billigere 
(FDV- dokumentasjon)

• Økonomiske insentivordninger, 
f.eks. skattefradrag som belønner 
eiere av mer klimavennlige bygg vil 
kunne veie opp for eventuelle 
økonomiske kostnader knyttet til 
vedlikehold i 
bruks/vedlikeholdsfasen
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Kunnskapsmessige barrierer

BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Kunnskapsmessige
barrierer

Manglende kunnskap om 
hvilke potensielle verdier 
byggeiere og samfunnet går 
glipp av dersom man ikke 
demonterer bygg for fremtidig 
ombruk 

Manglende kunnskap om 
demontering av bygg og 
tilgjengeliggjøring av brukte 
bygningskomponenter

Manglende kunnskap om hva 
som er lov å ombruke

Begrepsforvirring og 
manglende kunnskap om 
klima- og miljøgevinsten ved 
ombruk og oppsirkulering 
framfor materialgjenvinning og 
energiutnytting

Manglende kunnskap om at 
det finnes et marked for 
omsetning av brukte 
bygningskomponenter

Manglende kunnskap og 
erfaring om hvordan man 
organiserer og strukturerer en 
sirkulær byggeprosess

Manglende kunnskap om 
prosjektering med 
ombrukskomponenter, samt 
lite erfaring med å håndtere 
prosesser rundt kvalitetssikring 
og dokumentasjon

Digitalisert informasjon om 
brukte bygningskomponenter 
er mindre tilgengelig for de 
som prosjekterer enn nye 
komponenter

Manglede kunnskap og 
erfaring med å bygge ved hjelp 
av ombrukte komponenter, 
samt lite erfaring med å 
håndtere prosesser rundt 
kvalitetssikring og 
dokumentasjon

Kunnskap om i hvilken grad 
bygg består av ombrukte 
komponenter, at ombruk av 
bygningskomponenter er 
mulig, og miljøfordelene med 
ombruk framfor «bruk og 
kast»

Manglende kunnskap om 
varighet og vedlikehold av 
brukte bygningskomponenter.
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KUNNSKAPSMESSIGE
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• Digitale verktøy, som 
bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM), kan være verdifulle verktøy 
i scanning og digitalisering av 
bygningskomponentene 
eksisterende og nye bygg består 
av, slik at potensialet for ombruk 
blir synligere.

• Undersøkelser og analyser av 
bygningsmassen i ulike deler av 
Norge, f.eks. gjennom Building
Stock Analysis (BAS), vil kunne gi 
mer kunnskap om hvilke 
komponenter som kan utvinnes 
og ombrukes fra byggene som 
finnes i dag.

• Kunnskap om demontering for 
ombruk og utvinning av brukte 
bygningskomponenter kan samles 
i en felles kunnskapsbank for 
ombruk, som gjerne kan 
formidles som en del av ett eller 
flere kunnskapssentre for ombruk 
i Norge

• Kunnskap om potensialet for mer 
omfattende ombruk og behovet for 
gode logistikkløsninger bør samles i 
en felles kunnskapsbank for 
ombruk, som gjerne kan formidles 
som en del av ett eller flere 
kunnskapssentre for ombruk i 
Norge

• Kunnskap om potensialet for 
mer omfattende ombruk og 
behovet for gode 
logistikkløsninger bør samles i 
en felles kunnskapsbank for 
ombruk, som gjerne kan 
formidles som en del av ett 
eller flere kunnskapssentre for 
ombruk i Norge

• Kunnskap om sirkulære 
byggeprosesser bør samles i 
en felles kunnskapsbank for 
ombruk, som gjerne kan 
formidles som en del av ett 
eller flere kunnskapssentre for 
ombruk i Norge

• Kunnskap om prosjektering 
med brukte 
bygningskomponenter kan 
samles i en felles 
kunnskapsbank for ombruk, 
som gjerne kan formidles som 
en del av ett eller flere 
kunnskapssentre for ombruk i 
Norge

• Prosjekterende kan få støtte 
til å håndtere prosessene 
rundt brukte byggevarer, med 
fokus på kvalitetssikring og 
dokumentasjon for å møte 
krav i Teknisk forskrift (TEK).

• Skanning og digitalisering av 
komponenter i eksisterende 
bygg vil kunne gjøre det 
enklere for prosjekterende å 
inkludere brukte 
komponenter i BIM-modeller

• Kunnskap om å bygge med 
brukte bygningskomponenter 
bør samles i en felles 
kunnskapsbank for ombruk, 
som gjerne kan formidles som 
en del av ett eller flere 
kunnskapssentre for ombruk i 
Norge

• Utførende kan få støtte til å 
håndtere prosessene rundt 
brukte byggevarer, med særlig 
fokus på kvalitetssikring og 
justering av brukte 
komponenter

• Merkeordninger for andelen 
ombruk i bygg, samt andre 
tiltak som øker synligheten og 
oppmerksomheten rundt 
ombruk av 
bygningskomponenter vil 
kunne gjøre bevisstheten om 
betydningen av og muligheten 
for ombruk større hos de som 
skal kjøpe eller leie bygg

• Kunnskap om vedlikehold av 
bygg og brukte 
bygningskomponenter bør 
samles i en felles 
kunnskapsbank for ombruk, 
som gjerne kan formidles som 
en del av ett eller flere 
kunnskapssentre for ombruk i 
Norge
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Holdningsmessige barrierer

BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Holdningsmessige 
barrierer

Holdninger om at det er 
enklere og billigere å rive og 
kaste enn å bruke på nytt.

Holdninger om at 
oppsirkulering ikke er noe å 
satse på

Holdninger om at man ikke vil 
få avsetning på brukte 
bygningskomponenter, og at 
det ikke er vits i å ta vare på 
dem

Holdninger om at det er dyrt 
og tungvint å satse på ombruk, 
og at ombruk kun er for 
spesielt interesserte

Holdninger om at 
prosjektering med brukte 
bygningskomponenter er 
krevende, gir et 
utilfredsstillende estetisk 
resultat eller ikke er like bra

Holdninger om at bygging med 
brukte bygningskomponenter 
er unødvendig, dyrt og 
krevende

Holdninger om at nye 
komponenter har bedre 
kvalitet enn brukte, og at 
ombruk er en «stil» eller for 
spesielt interesserte

Holdninger om at bygninger 
skal være «vedlikeholdsfrie», 
dvs. ha en lang, men begrenset 
levetid
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HOLDNINGSMESSIGE
BARRIERER

LEDD I VERDIKJEDEN

Utvinning av brukte 
bygningskomponenter 

(urban mining)
Oppsirkulering av brukte 

bygningskomponenter Omsetning og logistikk Prosjektutvikling Prosjektering Montering/bygging Salg/utleie Bruk/vedlikehold

Mulige tiltak

• Tiltak for å øke kunnskapen om 
den potensielle verdien bundet i 
materialer og komponenter i 
eksisterende bygg, som 
materialpass (material passports) 
eller bygningsmasseanalyser 
(BAS), vil kunne endre holdninger 
til maskinell riving kontra 
demontering

• Tiltak for å øke kunnskapen om 
mulighetene for og verdien av 
ombruk vil kunne bidra til mer 
positive holdninger til 
oppsirkulering av brukte 
bygningskomponenter

• Tiltak for å øke kunnskapen 
om mulighetene for og 
verdien av ombruk vil kunne 
bidra til å skape mer positive 
holdninger til ombruk i 
omsetnings-/logistikkleddet

• Tiltak for å øke kunnskapen 
om mulighetene for og 
verdien av ombruk vil kunne 
bidra til å skape mer positive 
holdninger til ombruk blant 
prosjektutviklere

• Flere eksempler på ombruk i 
nye prosjekter som får positiv 
oppmerksomhet i og utenfor 
fagmiljøer vil trolig gi økt 
interesse og mer positive 
holdninger blant 
prosjekterende. Dette er 
allerede en utvikling man ser i 
dag.

• Tiltak for å øke kunnskapen 
om mulighetene for og 
verdien av ombruk vil kunne 
bidra til å skape mer positive 
holdninger til ombruk blant 
prosjekterende

• Tiltak som f.eks. 
pilotprosjekter som bidrar til å 
bygge erfaring med ombruk 
blant utførende vil kunne øke 
aksepten for å velge 
ombrukskomponenter

• Tiltak for å øke kunnskapen 
om mulighetene for og 
verdien av ombruk vil kunne 
bidra til å skape mer positive 
holdninger til ombruk blant 
utførende

• Som i de andre leddene i 
verdikjeden handler de 
holdningsmessige barrierene i 
salg/utleieleddet mye om 
fordommer, som vil kunne 
avlives med mer kunnskap og 
oppmerksomhet rundt de 
positive sidene ved ombruk.

• I tillegg vil flere eksempler på 
ombruk i praksis øke 
forståelsen for hva det 
innebærer, og trolig øke 
etterspørselen etter sirkulære 
bygg

• Kunnskap om verdien av å 
holde omgivelsene sine 
vedlike, både psykologisk og 
praktisk, og ulempene med 
«vedlikeholdsfrie» alternativer 
vil kunne endre holdninger til 
hva som er best av nye og 
brukte bygningskomponenter
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Våre krav:

• Fram til et nytt lovverk rundt sirkulær økonomi er på plass i EU, må 
det gjelde en instruks for tolkning av Byggevareforordningen (BVF) 
slik at brukte byggevarer i praksis ikke rammes av ordningen.

• Byggeiere og entreprenører må få trygghet for at 
omsetningsregelverket og krav om CE-merking for nye produkter ikke 
vil ramme ombruk.

• Prosjekterende og utførende må få støtte til å håndtere prosessene 
rundt brukte byggevarer, med fokus på kvalitetssikring og 
dokumentasjon for å møte krav i Teknisk forskrift (TEK).

• Det bør etableres en felles kunnskapsbank/ vitensenter for ombruk 
som blant annet kan koordinere erfaringer knyttet til kvalitetssikring 
av ulike brukte byggevarer.
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