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klimabygg leverer 
fremtidens løsninger

Klimabygg skreddersyr byggeprosjekter der de 
sirkulære løsningene står sentralt, for å unngå at 
store ressurser går tapt, og slik kan vi redusere 
klimabelastningen og øke lønnsomheten.

Norge ligger på femteplass på listen over land 
som bruker mest ressurser i verden*. Hvert år blir 
byggematerialer og bygningskomponenter kastet, 
destruert, brent og deponert. Dette skjer ved 
feilleveranser/-bestillinger, materialer og deler som 
blir “til overs” under bygging, samt fullt brukbare 
byggematerialer og bygningskomponenter som blir 
destruert ved riving av bygg. 

I fremtiden vil bygg demonteres og ikke 
rives. Overgangen til nullutslippssamfunnet 
er avhengig av at vi lykkes med å bytte ut 

lineære forretningsmodeller med mer sirkulære 
forretningsmodeller som innebærer bedre 
ressursutnyttelse, gjenbruk og reparasjon, deling, 
leasing og leie samt god håndtering av avfall. 

Klimabygg deltar på Bergens Næringsråd sin 
Sirkulærskole for å øke sin kompetanse og  
tilby enda mer fremtidsrettede tjenester 
på byggeplassen. Vi bygger med forståelse 
for kretsløpet. Når fremtidens kunder vil ha 
arbeid utført stilles helt andre miljøkrav. Dette 
motiverer oss og vi ser at nye ansatte er bevist på 
miljøvennlige løsninger. Sammen lærer vi mye  
og dette gir også et bedre arbeidsmiljø.

*www.sustainabledevelopmentindex.org
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Hvordan jobber vi med bærekraft? 
I Klimabygg AS jobber vi strategisk, strukturert og 
systematisk med bærekraft og forbedringer. Vårt 
bærekraftsarbeid omfatter hele vår verdikjede, ikke 
bare vårt eget selskap.

I Klimabygg AS har vi prioritet 
FNs bærekraftsmål som å sikre 
god helse og fremme livskvalitet 
for alle, uansett alder. Sikre 
inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter 
for livslang læring for alle. Oppnå 
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i 
samfunnet.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 
robuste og bærekraftige. Sikre bærekraftig forbruks- 
og produksjonsmønstre. Handle umiddelbart for 

å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. Bevare og 
bruke havet og de marine ressursene 
på en måte som fremmer bærekraftig 
utvikling. Beskytte, gjenopprette 
og fremme bærekraftig bruk av 
økosystemer, sikre bærekraftig 
skogforvaltning, bekjempe 
ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av 
artsmangfold.

Vi leverer bærekraftsrapport der vi 
rapporterer på kvalitative mål for 
vårt bærekraftsarbeid og tallfestede 
resultater (KPI). Selskapet vårt har 
utarbeidet klimaregnskap der vi 

rapporterer på samlede klimagassutslipp omregnet 
til CO2-ekvivalenter i absolutte tall/tonn; direkte 
utslipp fra kilder som selskapet selv eier eller 
kontrollerer, f.eks forbruk av bensin og diesel, 
indirekte utslipp knyttet til forbruk av elektrisitet  
og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer  
og tjenester, f.eks flyreiser og innkjøp av råvarer.

Lydveggen er gjenbrukt fra 
systemvegger som vi har revet  
i samme etasje, da kan vi 
gjenbruke stålstendere,  
isolasjon og gips til første lag.

På bildet ser vi lærling Trygve 
som monterer gjenbruksgips som 
han henter fra stabelen bak seg.  

Sirkulær økonomi og  
ombruk er helt avgjørende  
for at byggebransjen skal 
kunne drive bærekraftig.  
Vår bransjes etterspørsel 
etter, og forbruk av, 
materialer setter et stort 
fotavtrykk knyttet til klima, 
økologisk mangfold og 
arealbruk. Å bidra til å  
holde materialene i omløp 
lengre, og hindre at de ender 
opp som avfall, bidrar også 
til å redusere den negative 
miljøpåvirkningen. 
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Gjenbruk i praksis
Verdens naturresurser er under økt press. Det er 
derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet 
at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at 
vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I 
en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge 
som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad 
brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes 
om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og 
brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi 
de samme ressursene flere ganger og minst mulig 
går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer 
endringer i design (design for sirkulær økonomi), 
produksjon, valg av produksjonsmetoder og 
forbruksmønster. Digitalisering, bruk av tjenester 
og delingsøkonomi er sentralt. Vi håper at det 
offentlige kan gjøre en forskjell ved å fremme 
sirkulær økonomi gjennom sine innkjøp.

På de neste sidene viser vi hva vi har gjort i praksis 
av grønne prosjekter det siste året.

74%
av bygningsmassen i 
oppgraderingen av kontorene 
i Krokatjønnveien, K11A i 
Spelhaugen Fyllingsdalen ble 
bevart og gjenbrukt. Gjenbruken 
av elementer er på hele 80%.

Kundene våre må 
få mulighet til å ta 
miljøriktige valg, og det 
kan de gjøre sammen 
med Klimabygg.”
Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS
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Den grønne byen

bøkefelt 
gjenbrukt

K11C, Krokatjønnveien 11C, 
Spelhaugen, Fyllingsdalen 
Her har vi bygget om 3500 m2 med 
kontorer og lager, og håper å få bygge 
3000 m2 til. 

I 2015 skiftet Auto 23 navn til Angarde 
og endret fokus fra bil til grønn 
byutvikling. Dette viser stor evne til 
omstilling. Angarde sin visjon er å skape 
en bærekraftig, pulserende og urban 
bydel på Spelhaugen. 

Her går det fra asfalt og betong til 
en grønn, miljøvennlig bydel som er 
klimanøytral og selvforsynt med energi. 
I et område som i dag er preget av 
næringsbygg og parkeringsplasser bygger 
Angarde, Den grønne byen sammen med 
Klimabygg AS.

For Bkk Enotek har vi revet 1400 m2  
lagerområde og bygget om med 
gjenbruksmaterialer.

•  19 store dører gjenbrukt
•  Revet og renovert 200 m2 med vegger
•  Nye lager og kontor som er gjenbrukt 

fra andre steder 
•  I kontorområdene i 2. etg har vi revet 

og gjenbrukt kontorene
•  Totalt 240 bøkefelt er fullstendig 

oppgradert og omskapt til moderne 
design av vår maler Miljøfarge 

Smarte løsninger og flott design 

I en sirkulær økonomi må 
materialer vare så lenge som 
mulig, repareres, oppgraderes 
og i større grad brukes om 
igjen. Når materialet ikke 
kan brukes om igjen, kan 
mye gjenvinnes og brukes 
som råvarer i ny produksjon. 
Slik utnytter vi de samme 
ressursene flere ganger og 
minst mulig går tapt.”

Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

240



1110 Fremtidens Bygg – sirkulære løsninger – klimabyggFremtidens Bygg – sirkulære løsninger – klimabygg

For Fn elektro har vi revet, ombrukt, og 
bygget om over 300 m2 kontorlandskaper  
til de lekreste kontorlokaler. 

Nesten alle kontorene er gjenbrukt og 
oppgradert. Himlingen er gjenbrukt. 66 
bøkefelt har fått nytt flott utseende.  
Møbler er oppgradert og fremstår som  
helt moderne.

Fn elektro er, som Klimabygg, en 
Miljøfyrtårn bedrift.

Den største positive effekten av at bedriften 
arbeider med bærekraft å skape vekst 
og nye inntektskilder, det er økt tillit, 
samarbeid og omdømme. Og på sikt også 
økt kvalitet i våre produkter og tjenester.”

Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

Etter

Før
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Rosinen i pølsen  
er den flotte kantinen  
i Krokatjønnveien 11C”
Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

I kantinen hadde Angarde AS krav  
om å gjenbruke så mye som 80 %  
av bygningsmassen. 

Vi er stolte av resultatet.

80%
Før

Etter

Etter

Før

Her skal også kjøkkeninnredningen oppgraderes.
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Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen  
og Laksevåg / Bergen Kommune 
Vi bygger nye kontorer på 1000 m2,  
pluss et stort garderobeanlegg. 

Bæreprofilene til lydvegger og andre 
nyoppsatte vegger er gjenbrukt og kommer 
fra andre steder i bygget. 

118 bøkefelt i kontor ble oppgradert i en 
flott elegant farge. 

Skeidar og Oakland møbler 
Klimabygg har bygget om Skeidar i 
Fyllingsdalen, og bygget ny butikk til 
Oakland møbler. Til sammen 4600 m2  
med de flotteste møbelbutikkene  
på Vestlandet.

Oakland har fått mange fine gjenbruks  
dører og vegger som vi har mellomlagret  
på vårt gjenbrukslager før de fremstår  
som helt nye igjen.

Gripen gård
Klimabygg har ved spesielle prosjekter bidratt til  
at gjenbrukte produkter får nytt liv. Vi har levert  
alle vinduene til løen på Gripen gard, rurale 
tidsreiser på Frekhaug. En stor flott grindverksløe 
laget med mye godt håndarbeid og mye materialer 
fra egen skog. I Klimabygg er vi Enova rådgivere 
også, og vi er uenig i at det ikke kreves at vinduer 
også skal kunne gjenbrukes selv om de ikke har god 
nok U verdi.

Steinhus
I dette private steinhuset er alt gjenbrukt, og Norsk 
kulturvern har støttet deler av kostnadene angående  
taket, “Ta et tak” 2020/21, som er en aksjon som 
retter seg mot våningshus og driftsbygninger. 
Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og 
tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, 
fiske, reindrift eller jakt. Dette våningshuset var et 
gammelt torvhus der de hentet brensel fra myrene 
før det kom trær på øyen.
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energirådgivning
Klimabygg AS har flere Enova-sertifiserte 
energirådgivere, og mange års erfaring. 
Dette gjør oss til en av Bergens mest 
kompetente byggmestere på området. 
Energirådgivning med påfølgende tiltaksplan 
og energiattest er første steget på veien til 
en mer energieffektiv bolig. Det kan være 
store summer å spare. 

Klimabygg kan prise, planlegge og 
gjennomføre en helhetlig energieffektiv 
oppgradering av din bolig. I tillegg kan du 
søke Enova om støtte på inntil 150.000 
kroner til utgifter knyttet til ombyggingen. 

Les mer på  
www.klimabygg.no/energiradgivning

Klimabygg er godkjent Energispesialist innen 
rehabilitering og rådgivning. Den mest miljø-
vennlige energien er den vi ikke bruker. For 
å gjøre det lettere og tryggere for boligeiere 
å spare energi driver Naturvernforbundet 
prosjektet energismart.no, og samarbeider 
med lokale energispesialister i hele landet. 
En Energispesialist er en kompetent, erfaren 
og kunnskapsrik håndverksbedrift som satser 
på energitiltak.

Vi har fossilfrie kjøretøy, 
60% av bilparken er elektrisk. 
Til og med gravemaskinen som  
er brukt her er helelektrisk.

Formålet er å redusere samlet 
energibruk. Enova har en rekke 
støtteordninger det er mulig å 
søke på, alt fra ombygging av 
bygningskropp til mindre tiltak. 
Jo før vi kommer inn i bildet 
angående ditt byggeprosjekt jo 
bedre råd kan vi gi.

Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

https://www.energismart.no/
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Vi er stolte over kompetansen 
i bedriften. Vårt kundeløfte 
handler om å omsette denne 
kompetansen til det beste for  
deg som kunde.

Walter Norstrand 
og Henrik Norstrand

Verksted
Klimabygg AS har også sitt 
eget verksted og mulighet for 
spesialproduksjon. Vi kan lage 
produkt på bestilling, frese ut, 
inngravere og brenne.

Klimabygg AS 
Straumeveien 193, 5151 Straumsgrend 

www.klimabygg.no 

Walter Norstrand 
Daglig leder og eier 

Byggmester/Energirådgiver 
Tekniker bygg

Tel. 922 10 222 
walter@klimabygg.no

Henrik Norstrand 
Nestleder og eier 

Byggmester/ 
Energirådgiver

Tel. 922 10 221 
henrik@klimabygg.no
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http://www.klimabygg.no

