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Nye Fjellhamar skole 
Fjellhamar i Lørenskog kommune 

- Hva er stedets identitet? 

- Hva skaper tilhørighet?



Nye Fjellhamar skole 
Fotos fra tomta, industribygg 
og park



Nye Fjellhamar skole 
Landskapsplanen – fremtidig skole, 
idrettshall med bad og uteanlegg



Hvorfor 
gjenbruke?
• Være miljøvennlige og 

bærekraftige - spare transport, 
deponering og nye materialer

• Identitetsskapende – gjenbruk av 
gjenkjennelige elementer på 
Fjellhamar

• Unikt og annerledes – et anlegg 
spesielt for dette stedet med 
stedets materialer

• Nytenkende og innovativt –
prosjektdeltakere med ulik 
fagbakgrunn tenker nytt sammen



Eksempler på gjenbruk Tråkkheller

Dekke



Gjenbrukskartlegging

• Befaring for å kartlegge muligheter for gjenbruk
• Egnethet
• Økonomisk lønnsomhet

• Store fraksjoner betong muligheter for 
direkte ombruk og nyttiggjøring av knuste 
masser

• Totalt 16 stk. kjerneprøver de ulike 
betongfraksjonene

• For høye konsentrasjoner av Cr6+ og knusing ble 
uaktuelt



Noen av de identifiserte fraksjonene

• Betongelementer på 
fasade

• DT-element i tak
• Fagverk i stål

• Ståltrapp
• Isolasjon på tak
• Lydabsorberende 

plater

• Kontorskillevegger
• Kjøkkeninnredning



Gjenbruk av 
veggelementer
med sjøgrus
• Fasadeplater med loddrette

konsoller av betong og 
sjøgrusplater, isolert med ca. 5 cm 
isopor

• Sjøgrusen har stor kornstørrelse

• Betongkonsollene har skjøt på
midten (uten fugemasse)

• Ulike antall hull i elementene for 
dører og vinduer

• Over 100 stk. elementer i ulik
høyde uten hull



Gjenbruk av DT-elementer
• DT-elementer i betong på 14-19 

meter
• Det er en helning på elementet 

på ca. 20 cm



Gjenbruksmuligheter 

Dekke
• Sykkelparkering
• Sone langs fasade på bygg
• Fortau og drop-off
• Fasadeelementer og

takelementer
• Tråkkheller

Amfi

“Bro” over regnbed



Dekke: sykkelparkering 



Dekke: sone langs fasade på bygg  

Sone som skiller asfaltdekke fra fasadematerialet er 
positivt og forenkler asfaltering og tilpassing.

Eksempel på sone langs fasade



Dekke: fortau og drop-off



Dekke: fasadeelementer og takelementer

Fasade-elementer Tak-elementer



Dekke: tråkkheller



Dekke: tråkkheller



Amfi



Amfi



Bro over regnbed 



Omfang av gjenbruk 

• Alle fasadeplater 

• Alle takelementer/ DT-elementer 



Forutsetninger for å lykkes

• Elementer som brukes til bro over regnbed, samt dekke som skal tåle tyngre kjøretøy må testes med tanke 
på bæreevne.

• DT-elementer som bro: Broelementene må tåle lastebil. Det må beregnes tilstrekkelig fundamentet under 
elementene.

• Elementer/ plater lagt som toppdekke på gangarealer: Bæreevne og riktig oppbygging under må beregnes av 
RIB.

• Elementer/ plater lagt som en del av dekket, med kun konsoller eller betong- «arm» synlig: Dette tåler 
antakelig bedre kjøring, da det ikke har noen betydning om selve platene sprekker under steindekket som 
toppdekke.



Kostnadsvurderinger 
NB! Flere sider enn pris må vurderes i forhold til hvor kostbart det blir å gjenbruke elementene! 

• Pris for demontering kontra normal riving, inkl. vurdering av hvor vanskelig det er å demontere dem
• Kostnader for montering av eksisterende (gjenbrukt) materiale i ny kontekst i forhold til å tilføre nytt 

materiale
• Spare bortkjøring og deponering av store mengder riveavfall, som inneholder materialer og stoffer som 

hindrer dem i å kunne knuses og brukes til fyllmasser.
• Mindre tilkjøring av materialer. Dette er et stort anlegg, og gjenbruk vil spare prosjektet for mange 

lastebillass med pukk, asfalt og andre materialer, og lokalmiljøet for støyende og støvende anleggstrafikk
• Redusert bruk av materialer utenfra reduserer produksjonen av disse materialene, som igjen minsker 

prosjektets produksjon av klimagasser.

Det vil antakelig være noe dyrere å gjennomføre det som er beskrevet her, men de andre momentene bør også 
tillegges stor betydning i prosjektet.



Takk for oss!
Gjenbruk av bygningselementer fra riveobjekt i uteanlegget
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