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OMMAT 
 - 

OMBRUK AV BYGNINGSMATERIALER MED FOKUS PÅ TEGL 
 
"OMMAT" er akronym for Ombruk av Materialer, og er et norsk prosjekt med sikte på 
å bruke materialer om igjen for å unngå at de blir avfall og fyller opp deponier. Samti-
dig bidrar ombruk til bærekraftig utvikling ved at ikke-fornybare ressurser får være i 
fred. Der det legges vekt på miljø vil firma som mestrer ombruk ha konkurransefordel. 
Et bredt spektrum av offentlige institusjoner, private bedrifter og norske og uten-
landske forskningsmiljøer har bidratt til å gjennomføre prosjektet. Utredningen er 
sentrert om konkurransedyktighet for ombruksmaterialer, og basert på et nytt verktøy 
for teknologisk analyse og samlet optimalisering av strategiske verdisekvenser. Den 
strategiske konkurransesituasjonen for tegl er vist i Figur 1, og den sentrale verdisek-
vensen for ombruk i Figur 2. Mer detaljer finnes i en egen rapport (OMMAT/2000) 
som fås hos Økobygg, Statsbygg og Oslo Kommune (Etat for byfornyelse). 
 

 
 

Figur 1. Strategisk konkurransesituasjon for tegl 
 

 
Figur 2. Verdisekvensen for ombruk 
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Industriell tilnærming nødvendig for ombruk som monner 
For å møte de prinsipielle miljømålene må ombruk skje i stor skala, og da oppstår 
konkurranse med nye materialer og med alternative løsninger. Denne konkurransen 
avgjøres av pris, kvalitet og tilgjengelighet, som bare kan oppnås med en industriell 
tilnærming. Både effektiv produksjon og forutsigbar tilgjengelighet krever mellomlag-
ring av råvarer. Dette synes mulig i Oslo/Akershus-regionen, og nok generelt i større 
byområder. Det har lykkes å finne veier til gjenvinning av tegl som ser ut til å kunne 
møte kravene om konkurransedyktighet, men bare for en mindre del av det som nå 
blir avfall. Det er også funnet moderne løsninger (kfr Figur 3) hvor ombrukstegl kan 
anvendes i innvendige fasader til konkurransedyktig pris, og hvor det gamle teglet 
med høy egenvekt bidrar til energisparing og bedre inneklima fordi det har høyere 
varmekapasitet. 
 

 
 
Figur 3. Moderne, miljøvennlig og konkurransedyktig tegl-løsning 
 
 
Gjennom teoretiske undersøkelser er det endelig funnet veier til å utnytte det meste 
av det som nå blir tungt bygningsavfall til bygningselementer og til "miljøkjerner" med 
både betydelig energisparing og sterk reduksjon av deponering. Dette vil imidlertid 
kreve ytterligere utvikling. 

 
Salgspris for nytt tegl er ca 4-6 kr/stein i mindre partier, og ca kr 2.60 i leveranser til 
større prosjekter. Før OMMAT var det utført flere prosjekter i Sverige og Danmark på 
gjenvinning som frilagt tegl. I Sverige forsøkte man i ett prosjekt å følge kostnadene 
ved manuell riving, rensing og palling, og oppnådde direkte produksjonskostnader på 
ca 9 kr/stein. I tillegg kommer kostnader til salg, distribusjon og fortjeneste når teglet 
omsettes i et marked. Om man i stedet "Plukker" stein fra forsiktig maskinell riving blir 
de direkte kostnadene 5-6 kr/stein. Under norske forhold er ikke stein gjenvunnet på 
denne måten frostsikker.  
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Viktige resultater i forhold til gjenvinning er at nåværende rivemetoder framstår som 
den viktigste "produsenten" av (eller årsaken til) avfall, og at hele riveprosessen vil bli 
mer effektiv og lettere å styre, hvis rivingen kan gjennomføres uten det tidspress som 
nå er vanlig. Rivingen ligger i "kritisk prosjektvei" og er derved med å avgjøre når det 
nye prosjektet blir ferdig og gir inntjening. Gjennom samarbeide mellom byggherre og 
offentlige myndigheter synes det som om rivingen i mange tilfelle kan bringes ut av 
kritisk prosjektvei. Regler om hvor høyt man får bygge kan hindre utbygger i å an-
vende tunge materialer på egen byggetomt, og øker behovet for transport. 
 
Vurdering av kostnader 
Kostnadene ved gjenvinning og ny anvendelse avgjør om ombruksprodukter kan 
konkurrere i pris med moderne alternativ. Derfor trenges en kostnadsforståelse for en 
framtidig situasjon med ombruk i stor skala, hvor man har effektiv produksjon, orga-
nisasjon og erfaring. Likedan er det viktig å forstå hvordan offentlige gebyrer for de-
ponering av avfall innvirker. Kostnadsbildet for ombruk er langt mer komplisert enn 
for vanlig produksjon. I tillegg til vanlige produksjonskostnader har man kostnader 
som avhenger av gjenvinningsgrad, og man har indirekte kostnader som oppstår hvis 
riving og uttak av råmaterialer forsinker ferdigstillingsdato for større hovedprosjekt. 
Disse forholdene er utredet, og det er utviklet en egen kostnadsmodell. Figur 4 viser 
hvordan kostnadene varierer med gjenvinningsgraden ("utbytte") i optimalisert om-
bruk. 
 

 
Figur 4. Sammenheng mellom kostnad og gjenvinningsgrad 

       for ombrukstegl med og uten indirekte kostnad fra forsinkelse 
 

Anvendelse av tegl 
Bruken av tegl gikk tilbake fra ca 100 til ca 30 mill. stein pr år etter energikrisen i 70-
årene. Tegl brukes nå mest i forblendinger. For bruk utendørs må det være frostsik-
kert. Bruk av tegl har et viktig kulturelt element i seg. Bygninger varer lenge, og men-
nesker lever i og nær dem. Funksjonalitet, utforming og kvalitet betyr mye for trivsel 
og helse, og er sentrale miljøfaktorer i seg selv. Tradisjonell teglkonstruksjon har 
bærende og isolerende yttervegger som også danner fasade. Den viktigste grunnen 
til at tegl nå brukes mindre enn før, synes å være at moderne byggemetoder lettere 
kombinerer god termisk isolasjon med mer nytte-areal, og er lettere å tilpasse endret 
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bruk av bygget. Disse forholdene er i seg selv også viktige bidrag miljø og bærekraf-
tig utvikling. Om ombruk skjer i utvendige vegger etter gammelt mønster, kan det 
lede til større energiforbruk i byggets levetid enn med moderne materialer og konst-
ruksjoner. Slik ombruk belaster miljøet snarere enn å bidra til bærekraftig utvikling. 
Ombruk av tegl i stor skala med miljømessig bakgrunn synes derfor å måtte skje i 
andre konstruksjoner de tradisjonelle (kfr figur 3). Der det er mulig er det mest miljø-
vennlig å anvende gammelt tegl lokalt for å redusere transport. 
 
Ombruk av frilagt tegl 
Resultatene i OMMAT-prosjektet indikerer at industriell tilnærming til gjenvinning vil 
kunne senke de direkte kostnadene til 1.30-1.80 kr/stein, med kostnader inklusive 
salg og distribusjon ca kr 2.50-3.00 kr/stein. Her er det forutsatt en gjenvinningsgrad 
på 50%. Kostnadene varierer mye med gjenvinningsgraden (kfr fig. 4), og et utbytte 
på minimum 40 % er ønskelig. Det synes mulig å gjøre den gamle steinen frostsikker 
ved ombrenning, og den vil da koste ca 3.80-4.30 pr stein pluss fortjeneste. Opp-
muntrende resultater er oppnådd med dette, som langt på vei synes å løse problemet 
med frostsikkerhet for ombruk av norsk tegl.  Sammenliknet med moderne tegl er det 
gamle teglet tyngre, det har et "brukt" utseende, og det har større spredning i teknis-
ke egenskaper. Det egner seg derfor i spesielle anvendelser. Markedssegmentet 
anslås nå i Norge til ca 0.4 mill stein pr år, med salgspris ca 5-6.50 kr/stein.  
 
Frilagt tegl kan bare gjenvinnes fra murverk med kalkmørtel. Slikt murverk finnes i 
bygg reist før ca 1920, mens det fram til ca 1950 i økende grad ble benyttet mørtler 
med sement (KC-mørtler). Senere er det i hovedsak brukt sterke sementmørtler som 
fester så godt at teglet ødelegges når det tas ut. Det synes å være råvaregrunnlag 
for omtrent det tidobbelte av nåværende gjenbruksvolum av frilagt teglstein. I forhold 
til målene om bærekraftig utvikling og reduksjon av avfall monner det imidlertid lite: 
Om alt som kan gjenvinnes som enkeltstein brukes på nytt, vil det redusere volumet 
av tungt bygningsavfall med 2-6%, og "levetiden" for deponier med 1-3 uker pr år. 
 
Alternative anvendelser av tungt bygningsavfall 
Ettersom bare en mindre del kan gjenvinnes for ombruk som enkeltstein, er det gjort 
teoretiske undersøkelser på anvendelser som kan bruke større deler av tungt byg-
ningsavfall til nyttige formål. I andre land er det vanlig å knuse ned til pukk, men i 
Norge har vi problemer med frostsikkerhet, og dessuten godt med vanlig pukk. Der-
imot synes mye å kunne oppnås for de prinsipielle miljømålene gjennom en prosess 
med kontrollert nedtaking, kombinert med anvendelse av de resulterende "bitene" til 
bygge-elementer og til en ny anvendelse som vi har kalt "miljøkjerner".  
 
Kontrollert nedtaking 
Det nytter ikke å starte med en haug med avfall. Derfor foreslås en alternativ riving 
som gjør det mulig å kildesortere det som ellers ville bli tungt bygningsavfall, til frak-
sjoner som er mer egnet for opparbeiding. Dette gjelder både murverk og betong. 
Kontrollert nedtaking er nedsaging med moderne diamantverktøy, til biter i mest 
mulig standard form og størrelse. Disse heises ut av bygget til containere for hver 
fraksjon og transporteres til mindre anlegg for opparbeiding, hvor bitene rengjøres 
maskinelt i automatisert utstyr og brukes som kjerner for bygge-elementer eller til 
termisk masse i miljøkjerner (se nedenfor). De kan også anvendes til landskapsut-
forming, dam-forstøtninger og annet, og vil i slike anvendelser ta ca 25% mindre 
plass enn knuste masser. Den kontrollerte rivingen synes å være 30-50% dyrere enn 
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nåværende metoder, sett som ren riving (typisk kr 50.000 -100.000 for en eldre bo-
ligblokk), men både rimeligere og med mye bedre gjenvinning enn tradisjonell riving 
når gjenbruk er i fokus. 
 
Anvendelse i bygge-elementer 
"Elementer" (eng.: "tilt-slabs") er en etablert teknikk hvor ferdigstøpte elementer i 
betong monteres maskinelt og festes med bolter eller sveising i en rasjonell bygge-
prosess. "Biter" fra kontrollert nedtaking synes velegnet som kjerner for slike elemen-
ter, og prosessen bør være effektiv i moderne byggproduksjon fordi man hele tiden 
håndterer mye av gangen. 
 
En større anvendelse som bygge-elementer krever som for enkeltstein bygg-
løsninger med bedre termisk isolasjon i yttervegger, men kan med fordel brukes inne 
i bygg og i kalde anlegg som garasjer etc. Spesielt synes anvendelser i lave bygg å 
ligge vel til rette. Man bør kunne utnytte allerede innarbeidet teknikk, men dette kre-
ver mer utredning. Hovedkilden av råmaterialer for denne anvendelsen vil være be-
tong, samt murverk med sementmørtel og tegl av god kvalitet. Problemene med 
frostsikkerhet ventes derfor gjennomgående også å være mindre. 
 
Miljøkjerner  
Miljøkjerner er store termiske masser (ca 0.5 m³/m² bruksflate i bygget) som i synergi 
med varmepumper utnytter naturlig variasjon i utetemperatur som kilde til fornybar 
energi for oppvarming og avkjøling av bygg. Potensialet for energisparing er betyde-
lig, i området 10-30 TWh/år i Norge, samtidig som man unngår utslipp fra fyring net-
topp i tettbygde strøk hvor flest mennesker utsettes for luftforurensing. 30-60 kjerner 
vil ta unna den årlige mengden av tungt bygningsavfall i Oslo/Akershus-regionen, 
både av tegl og betong. 
 
Omfattende avklaring av teknisk funksjon og økonomi er nødvendig, og er en flerfag-
lig oppgave som vil kreve tid. Likevel synes dette kanskje å være det anvendelses-
området som i størst grad kan møte de prinsipielle målene om bærekraftig utvikling 
og redusert belastning på avfallsdeponier. 
 
Veien videre 
Byggevirksomhet i overskuelig framtid vil generere tungt byggeavfall, men karakteren 
av avfallet vil endre seg med årene og det vil ventelig bli mindre tegl ettersom de 
gamle byggene forsvinner. Nedknusing er en måte å bli av med avfallet på i form av 
lettere veifyllinger o.l. og som tilslag til ny betong, men miljøgevinstene er små. I 
Norge er det dessuten problemer med frostsikkerhet i alle anvendelser som utsettes 
for vann og kulde. OMMAT-prosjektet har klarlagt en rekke forhold som er sentrale 
for ombruk i stor skala, som er nødvendig om man skal komme noen vei i forhold til 
de prinsipielle målene om bærekraftig utvikling og redusert belastning på deponier. 
Noe av det viktigste er forståelsen av at ombruksmaterialer må konkurrere effektivt 
med nye materialer, en bedre forståelse av kostnadsbildet når riving skal tjene den 
dobbelte funksjonen både å være kilde til råmaterialer og gi plass for nye bygg og 
anlegg. 
 
OMMAT-prosjektet viser at en mindre del murverket kan ombrukes som frilagt tegl-
stein til konkurransedyktige priser. Slik ombruk har en betydelig kulturell bakgrunn, 
og omstilling fra avfall til ombruk synes mulig innenfor bygningsindustriens bestående 
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kompetanserammer. Det løser imidlertid ikke avfallsproblemene. En sentral kilde til 
avfall er tidspress i forbindelse med vanlig prosjektframdrift. Mer tid til kildesortert og 
kontrollert nedtaking av gamle bygg bør kunne oppnås ved at riving tas ut av kritisk 
prosjektvei gjennom samarbeid mellom byggherre, entreprenør og offentlig myndig-
het. 
 
Det er funnet anvendelser som synes å kunne ta unna store deler av det som nå blir 
tungt byggeavfall som alternativ til knusing, og som i betydelig grad vil bidra til å nå 
de prinsipielle målene om bærekraftig utvikling. Dette starter med en kontrollert ned-
taking av bygg som gir grunnlag for kildesortering av de tunge materialene. En utvik-
ling i denne retningen krever imidlertid mer enn mindre omstillinger i byggebransjen. 
Det må til en fokusert en fokusert utvikling, først for å få riving ut av kritisk prosjektvei, 
og få erfaring med kontrollert nedtaking med diamant-saging. Etterhvert som man får 
et visst råvaregrunnlag vil man så kunne prøve ut praktisk konstruksjon og anvendel-
se av elementer, og prøve ut arkitektoniske løsninger for landskapsutforminger med 
"biter". Lokal anvendelse av gamle materialer reduserer transport og miljøbelastning, 
men krever plass, og vanskeliggjøres av reguleringsplaner som begrenser antall 
etasjer på bygg. En nærmere utredning av dette vil være verdifull for planlegging for 
et samlet optimalt miljø. Parallelt med dette synes det interessant å klarlegge teknis-
ke og økonomiske forhold ved miljøkjerner, som synes å ha et spesielt potensiale for 
energisparing og dermed bærekraftig miljø.      
  

----------     ***      ------------      ***       ------------ 
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