
I den tidligere amerikanske ambassaden brukes en spennende ventilasjonsløsning ved ombygging. Byggherre Fredensborg Norge
AS, byggherrerådgiver Fokus Rådgivning AS, arkitekt Atelier Oslo/Lund Hagem. Miljø: Link Arkitektur Foto: Lund Hagem arkitekter
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Tenk deg om før du river

Miljøgevinsten i å ta vare på eksisterende bygg fremfor å rive og bygge nytt er
stor.

Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer til et stort
tradisjonelt kontorbygg tilsvarer ett års utslipp fra 12 000 bensinbiler.

Etter sommeren gir Grønn Byggallianse ut tipsheftet «Tenk deg om før du
river». Her viser vi løsninger som kan svare på de vanligste utfordringene i
eksisterende bygg.



Våre medlemmer deler gode eksempler

I vårt medlemsforum for byggeiere «Grønt ekspertforum» denne måneden,
fikk vi mange gode eksempler vi vil dele. Vi hørte blant annet om en
spennende utradisjonell ventilasjonsløsning som brukes ved ombygging av
den tidligere amerikanske ambassaden, så bygget kan møte nye brukerkrav
uten å ødelegge den fredede arkitekturen.

I veilederen vil vi også vise hvilke fordeler byggherren har ved å bevare
framfor å rive og bygge nytt.

Vi må oppgradere uten å ødelegge

Det betyr ikke at vi ikke trenger å gjøre noe med byggene våre for å møte
moderne forskrifts-, bruker- og miljøkrav.

Ifølge Sintef blir mange verneverdige bygninger skadet når de oppgraderes,
energieffektiviseres, moderniseres og klimatilpasses, på grunn av mangel på
kunnskap og økonomisk kapital.

I forskningsprosjekt CulClim er det derfor utviklet en veileder som viser
hvordan vi kan oppgradere gamle murgårder uten å ødelegge dem.

Med økt kunnskap kan vi ta ut potensialet for både klimakutt og historisk
verdi som ligger i eksisterende bygg. 

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 
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