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"Bystyret ber om at det 
utarbeides en plan for gjenbruk 
av utstyr og resirkulering av 
materialer ved riving av 
Ruseløkka skole, med mål å 
minimere klimagassutslipp" 



Ombruk av teglstein

Plasskrevende å rense teglstein

Sink i malingen

Løsningen ble:

Forsiktig riving av deler av bygget, og  
teglstein uten maling ble plukket ut, og 
lagret
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Ombruk av teglstein 
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Teglstein er lagret på Sogn, og skal brukes på innvendige vegger i nybygget
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Trappetrinn i granitt skal benyttes
i utearealene
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Tredragere vurdert som kubbegulv



«Salg» på Finn.no

Mange materialer ble lagt ut på Finn.no

Stor interesse

Dørene ble demontert for ombruk

04.11.2019 7



Ombruksmaterialer
Ved rehabilitering eller avhending 
skal materialer, bygningsdeler og 
inventar kartlegges for ombruk
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Ombruk av inventar

Med nye dører, pusset overflate og nye 
hengsler, skruer og bolter 
fremstår de som nye

Reduserte kostnaden med 70%
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Ombruk av teglfasade

Priset inn i riveentreprise på Nøklevann 
skole

Mørtelen var ikke fast nok for ombruk av 
teglfelter i ny fasade
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Ombruk av 
ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanaler fra Etterstad vgs ble 
demontert for bruk som taktekking av et 
midlertidig Felleshus på Fornebu

Kanalene ble gitt bort mot at de selv kom 
og demonterte dem

Arkitekt hadde sett for seg en bedre 
valsing av kanalene, men ellers fornøyd 
med bygget som består av 
ombruksmaterialer
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Materialer/
bygningsdeler

Moduler (3x9 m) â 144 stk

Stålsøyler - HUP

Stålbjelke og skråstag

Trebjelker (45 x220 mm)

Limtrebjelker 

Trespilehimling

Ytterdører i aluminium â 6 stk

Aluminiumsprofiler m/ foliert glass

Innvendige vegger

Systemvegger - glassfelt

Innvendige dører og dørautomatikk

Utvendige rømningstrapper – 5 stk
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Materialer/
bygningsdeler

Rekkverk og håndløpere

Kjøkkeninnredning

Servanter, vaskerenner og blandebatterier

Taknedløpsrør

Radiatorer og varmerør

Sprinkelanlegg og kompressor

Ventilasjonskanaler og ventiler

Kabelstiger, -renner, -rør, -kanal

Elektrokjel 

Belegningsstein, rister, skraperister, benker og bord, ballbinge, 
lekestativ

Steintrapp

Trær og rister rundt trær
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