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BÆREKRAFTIG BYGG – HVOR VANSKELIG KAN DET VÆRE?
Det kan faktisk være utrolig enkelt – men vi tenker bare ikke alltid over det. Fordi bærekraft har blitt snakket om som noe bra men vanskelig, samtidig med
at mange bruker det innen f.eks. bygg uten å kunne definere begrepet bærekraft nærmere.
Bærekraft for en bolig skal først og fremst vurderes i forhold til selve bygningen og ut fra gjeldende felleseuropeiske standarder.Mange begår den feilen å vurdere bærekraft i
forhold til selve produktet, det enkelte bygningselementet.
Det er imidlertid vanskelig å sammenligne to produkter uten å se på alle bygningens forhold både når den bygges, brukes og endelig rives ned og bortskaffes.
Les mer

GJØR DEN SLITTE BOLIGEN TIL ET
EKSKLUSIVT DRØMMEHUS

DET ER PENGER I BÆREKRAFTIGE
UTLEIEBYGG

Litt utenfor Oslo ligger en majestetisk mursteinsvilla med en hemmelighet: Tidligere
var den bygget i tre! Huset er rehabilitert av Murfirma Oddvar Kirkeberg og er bare et
av mange eldre trehus som har gjennomgått en omfattende rehabilitering av fasaden
og nå fremstår som luksuriøse og solide boliger rustet til fremtiden.

En undersøkelse fra EURO Institute of Real Estate Management, som omfatter 10
europeiske land viser at det er en klar sammenheng mellom bærekraft og
leieinntekter. I en periode på 5 år har leieinntektene vokst med 10 prosent, mens
CO2-utslippene fra driften av de samme eiendommene har falt med ca. 13 prosent.
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VIDEO HJELPER "BONDEKNØLENE"
I en rekke gratis og fritt tilgjengelige videoer får man veiledning i hvordan murverk skal utføres når det skal gjøres riktig.
”TV er fylt med boligprogrammer som fanger seernes interesse. Det danske programmet ”Bondeknølen” pirrer til nordmennenes virketrang og lysten til å gjøre tingende selv.
Mange blir inspirert og går i gang. På teglbransjens hjemmeside www.byggitegl.no stilles det mange spørsmål omkring valg av materialer, utførelse av murverk og vedlikehold
av mursteinshuset” forteller Tommy Bisgaard, direktør i Byggitegl.no
”I en rekke videosekvenser viser vi hvordan man murer en vegg, pusser fasaden, fuger og reparerer forskjellige deler av murverket. Det finnes også film som hjelper med å treffe
de riktige materialvalg. Alle videoer er tilgengelige på Youtube og på www.byggitegl.no hvor det finnes et samlet videobibliotek”, sier Tommy Bisgaard.
Les mer
Har man behov for mere teknisk kunnskap finnes det en dansk hjemmeside www.mur-tag.dk hvor man også kan finne lærerbøker, veiledninger, m.m.
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