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Teknologi for et bedre samfunn

Veileder for ombruk av 
byggevarer - dokumentasjon av 
ytelser



Gode byggevarer -
gode bygg

• Krav til byggevarer
‒ Byggteknisk forskrift (TEK17)

‒ Byggevareforskriften (DOK)

• Nødvendige ytelser til byggevarer
‒ Prosjektering

• Ombruksbyggevarer - nye byggevarer
‒ Ikke skille i TEK17

Problemstilling: Hvordan vet man at 
en ombruksbyggevare er god nok?



REBUS - REuse of Building materials - a USer 
perspective

• Utvikle kunnskap for enklere og mer 
effektiv ombruk av byggematerialer

• Samarbeid med aktører i 
byggenæringen

• KPN/samarbeidsprosjekt, 2020-
2023

Besøk nettsiden vår: 
https://www.sintef.no/projectweb/rebus/



Byggevareforskriften 
(DOK)

• Utgangspunkt
‒ Byggevareforordningen (EU/EØS)

‒ Egne norske regler

• Beskriver metodikk for å bestemme ytelser
‒ Prøving eller andre typer vurderinger

‒ Bruke felles europeiske produktstandarder der de 
finnes

‒ Stiller krav til kvalitetssikring, f.eks. i form av 
tredjepartskontroll

• DOK gjelder for nye byggevarer (fra 1.7.2022)
‒ Vårt utgangspunkt: Metodikken egner seg også for 

ombruksbyggevarer



Ombruksveilederen

Glassvegger Dører og
vinduer

Ventilasjon Sanitærutstyr

Teknologi for et bedre samfunn



Last ned gratis fra https://www.sintefbok.no/

Kommer snart i engelsk utgave!



Vurdering av ombruksbyggevare

• Metodene/prinsippene for vurdering av nye byggevarer kan brukes for 
ombruksbyggevarer

• Men, med justeringer:
‒ Bruk av originaldokumentasjon der den fins

‒ Vurdering slitasje/aldring

‒ Vurdering av restlevetid



Organisering av 
ombruksveilederen

Hver byggevare:

• Innledning - beskrivelse av 
byggevaretypen

• Tabell med oversikt over materialer, 
aldring og utbedring av skader

• Tabell med egenskaper som kan være 
relevante for ombruk og hvordan disse 
kan dokumenteres



Eksempel - innvendige glassvegger



Eksempel - innvendige 
glassvegger



Hvilke materialer egner seg for ombruk?

• De materialene som er en del av et 
system som omfatter:

‒ Demontering og innsamling

‒ Sortering, ev. rensing/reparasjon og 
(re)dokumentasjon av egenskaper

‒ Leveranse - riktig tid, sted, mengde 
og relevante egenskaper

• Gir miljøgevinst

• Gir tilstrekkelig økonomi i de ulike 
leddene

Foto: www.sintef.no og gamlemursten.dk



Last ned gratis fra 
https://www.sintefbok.no/



Livsløp for ombruk

Råmaterialer Byggevare Salg Montering AvfallNy byggevare

Ombruk Demontering

Byggevare

• Sortere

•Rense/reparere

•Ytelser

Salg Montering

Produktdokumentasjon



Demontering

Vurdering

• Sortere

•Rense/reparere

•Dokumentasjon

Salg Montering

Ombrukskartlegging

Hvordan kan ombruksveilederen brukes?



Veien videre - hele ombruksprosessen

For hver enkelt byggevaretype 
må det etableres industrielle 
systemer for:

• Demontering
• Sortering
• Rensing/reparasjon
• Logistikk

Ombrukskartlegging

Demontering

Vurdering

•Sortere

•Rense/reparere

•Dokumentasjon

Salg Montering

Spesialiserte aktører og 
design for ombruk



Teknologi for et 
bedre samfunn


