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SPESIALKOMPETANSE 
PÅ gjenBRUK

Frem til 2019 var Walter Norstrand leder i et 
annet stort byggefirma. I løpet av bare to år har 
Klimabygg vunnet små og store prosjekter med sin 
grønne profil etter beslutningen om å være med i 
det "grønne skiftet". I Fyllingsdalen har Klimabygg 
rehabilitert 4 500 m² med kontorer og lager, og vil 
gjerne bygge mye mer.

Det er mer tidkrevende å gjenbruke enn å bare kjøpe 
nytt. Men Klimabygg har funnet sin metode. Det 
viktigste er at produktene ikke forlater bygget – at 
de blir gjenbrukt i bygget eller i nabobygget, og ikke 
plasseres på et lager, sier Norstrand.

Gjenbruk skal også lønne seg, både for kunden og 
for firmaet, forklarer Norstrand.

Alle gjenbrukte materialer legges inn i byggets FDV-
system. Jo bedre kartleggingssytemer og oversikt,  
jo mer kan annvendes.

– Vi fikk posisjonert oss tidlig i dette markedet og 
har nå fordeler av det. Men her blir det plass til alle 
som er kreative og dyktige! Gjenbruk er fremtiden 
for byggmestere og tømrere. 

Vi byggmestere 
har nok alltid hatt 
gjenbruk i blodet, 
men vi har ikke  
hatt så fine ord  
for dette før.”
Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS
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Byggeår har lite å si for hvor mye  
eller lite du kan bruke på nytt. Vi ser  
et stort potensiale enten huset er 
hundre år gammelt eller fra 1990,  
sier Walter Norstrand. 

Det er viktig å kartlegge, planlegge 
og avtale all ombruk med kunden i 
forkant. Isolering, gips og stenderverk 
taes ut, og materialene skal være rene 
og støvfrie, forklarer Norstrand.

Eldre isolering, gips, himlinger, 
bøkespiler, stendere og plater ble  
brukt til å bygge opp igjen nye vegger 
og kontorene i Krokatjønnveien, K11A 
i Spelhaugen, Fyllingsdalen. Veggene 
utenpå er nye, mens alt inni er brukt.

Klimabygg 
bygger 
bærekraftig 
for neste 
generasjon

I Klimabygg har vi prioritet FNs 
bærekraftsmål om å gjøre byer og 
lokalsamfunn inkluderende, trygge, 
robuste og bærekraftige. 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.

Foto: Byggmesteren
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Gjør tømrerfaget bedre

Daglig leder i klimabygg, Walter Norstrand er 
overrasket over hvor fort de yngre tømrerne lærer 
seg gjenbruk. 

– Ungdommen er engasjert i klimakampen og 
vil søke seg til yrker der de kan gjøre en positiv 
forskjell, sier byggmesteren. 

Økt gjenbruk av bygg er en positiv forskjell i 
klimakampen og vil bety mye for rekrutteringen.

I Klimabygg har vi bonusavtaler der 20%  
av overskuddet for beløp over 500 000 etter  
skatt fordeles på de ansatte i forhold til  
produktive timer.

For de unge blir gjenbruk 
raskt en naturlig del av 
arbeidet, og økt gjenbruk 
kan gi flere søkere til 
tømrerfaget.”
Walter Norstrand 
Daglig leder, Klimabygg AS

Foto: Byggmesteren
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gjenbruk er lønnsomt

På to år har Klimabygg vunnet små og store 
prosjekter med sin grønne profil. Kundene 
ser etter konkrete tiltak, sier Norstrand. 
Han inviteres tidlig inn i prosjekter slik at 
gjenbruken kan planlegges og prises. 

Kravene til gjenbruk og bærekraft kommer. 
Ikke bare fra myndighetene, men fra kunder 
som vil holde kostnadene nede og vise 
måtehold under klimakrisen. 

– Dessuten plages vi mindre av de 
enorme prisøkningene på tre og andre 
byggematerialer.

I det store næringsbygget K11C i 
Fyllingsdalen får byggherren Angarde topp 
moderne kontorlokaler med langt mindre 
avfall, transport og miljøkostnader. 

Skal du gjenbruke 
mange materialer må 
det lønne seg for både 
kunden og oss.”
Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

2020 2021

Driftsinntekter Driftsresultat
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Leietakerne får et annet 
forhold til oss og arbeidet 
med gjenbruk – de heier 
på oss.”

Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS

Byggmester Norstrand 
mener at ombruk av 
elektrisk utstyr og 
ventilasjonsrør er et 
manglende ledd når 
bygg rehabiliteres:  
Det blir store mengder 
avfall og ofte er det et 
helt likt system som 
erstatter det gamle. 

I podkast studioet 
i Krokatjønnveien 
er hele interiøret 
laget av gjenbrukte 
ventilasjonsrør.

Produktene og designet 
visualiseres for kunden ved 
hjelp av VR og 3D modeller 
før de produseres.
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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 50% av bygningsmassen, 
men det ble så gøy med gjenbruk at det 
endte med så mye som 80%. 

Vi er stolte av resultatet.

80%
Før

Etter

Etter

Før
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Den grønne byen

K11C, Krokatjønnveien 11C, 
Spelhaugen, Fyllingsdalen 
Her har vi bygget om 4500 m2 med 
kontorer og lager, og håper å få  
bygge mye mer. 

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 Eviny (tidligere 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. 

bøkefelt gjenbrukt

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



1716 ALT KAN BRUKES – klimabyggALT KAN BRUKES – klimabygg

svanemerket Enebolig

Klimabygg står bak 
den første eneboligen 
på Vestlandet som er 
miljømerket med  

Svanen, og det første svane-
merkede huset i sitt slag  
i Norden som reises av et 
forsikringsselskap.

Etter at huset ble totalskadet etter en 
brann nyttårsaften 2020 og familien 
mistet alt de eide, kan de nå flytte inn 
i det nye huset på tomten, med høy 
byggteknisk kvalitet, godt inneklima  
og lavt energiforbruk.

Svanemerkingen kvalitetssikres av en 
uavhengig tredjepart. 

Å bygge på denne måten stimulerer til 
gjenbruk. Avfallet skal kildesorteres på 
byggeplassen, slik at det blir mulig å 
gjenvinne det. 

Foto: Tor Farstad

Til og med tapen som brukes til å tette for vinden er 
miljøvennlig, viser byggmester Walter Norstrand 

Jeg innrømmer at vi var 
litt skeptiske til å begynne 
med da forsikringsselskapet 
ringte. Nå vet vi begge  
at dette var et riktig valg.

Rune Evjenth

SV
ANE

MERKET

Svanemerkede hus er gode valg for 
både klima, inneklima og sirkulær 
økonomi. De er energieffektive, og 
alle byggematerialene gjennomgår 
streng kontroll når det gjelder 
bærekraft og kjemikaliebruk. Man 
får lavere strømregninger også.”

Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS
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Gjenbruksstasjon laget av gjenbrukte solide 
materialer fra benker. Her blir det til og med  
hyggelig å gå med bosset! Designet og 
bygget av Klimabygg.

 
Trillebordet til arrangementer er laget av 
den gamle adgangskontrollen i K11C.

I K11C er det full kontroll på sortering av 
avfallet. Veggen bak er laget av trestavs 
prosjekt eikeparkett frest opp til moderne 
design. Hele gjenbruksstasjonen er laget av 
gjenbruksmaterialer. "– me juksar ikkje med 
ryddinga"!

Bergen kommune har fått forlenget 
møtebord med ny overflate, i stedet  
for å kaste og kjøpe nytt. (t.v.)

Gjenbruk  
er mulig. 
Alt kan 
brukes”
Walter Norstrand 
Daglig leder 
Klimabygg AS
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1. Kjøkkenmøbler ble redesignet, og gammel designlampe fikk nytt liv med nye ledlys innvendig. 2. Gamle paller ble til en sofa, og glassplaten til bordet 
er døren fra den gamle inngangskontrollen. 3. Utvendig gammelt bosspann med sprekk ble nytt og moderne! 4. Adgangskontroll ble til et moderne 
bord i et stillerom. 5. Filterholdere fra ventilasjonsanlegg ble til flotte lykter ved arrangementer og ellers når det trengs litt lys. 6. og 7. Gamle bord ble 
omdesignet til konferansebord. 8. og 13. Benker og bord er laget av svanemerket kebony. 9. Gammelt rullebord ble til fint serveringsbord i kantinen.  
10. Brukte rør ble til stoler i studio. 11. Lydfelle ventilasjonsrør ble til «verden minste kommentatorboks». Denne ble populær i podcaststudioet. 12. Den 
styggeste stokken ble en fin dorullholder. 14. Handikapptoalett rull i riktig høyde laget av en gammel elektrisk grenstang. 15. Vinstativ laget av trær som 
er kappet ned under linjerydding . Dette er blitt et meget populært produkt.
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klimavegger

I 2022 har Klimabygg avdekket og utbedret 
byggskader. Alle disse byggene har nye 
fasader med klimavegger.

Etter gammel norsk lov skal et hus være 
tett på utsiden. Det som gjaldt for tusen år 
siden, gjelder i dag; utforming, produkter og 
utførelse skal gjøre en Klimavegg tett  
på utsiden.

Vi jobber tett sammen med huseierne, 
entreprenørene, Sintef, Mycoteam, advokater, 
arkitekter og takstmenn for å utbedre og finne 
de beste løsningene på byggeskadene. Solheimslien

Elsero

Stend Mølle. Foto: Helge Hansen, Montage Stend Mølle. Foto: Helge Hansen, Montage

Krokatjønnveien

Thor Møllensgate

Damsgård Marina



2524 ALT KAN BRUKES – klimabyggALT KAN BRUKES – klimabygg

Klimabygg som 
totalentreprenør
For Bergen Kommune, avdeling Hjemmebaserte 
tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg var  
Klimabygg generalentreprenør.

Vi hadde byggeledelsen og var utførende. 

Vi har bygget til avtalt pris og til avtalt tid og i 
toppetasjen klarte vi 80 % gjenbruk.

Huseier Angarde var meget fornøyd.
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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.

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

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

https://www.energismart.no/


2928 ALT KAN BRUKES – klimabyggALT KAN BRUKES – klimabygg

KLIMABYGG i PRESSEN

NR 01 · 2022

ET MAGASIN FOR PROFFKUNDER

PROFFEN

VELGER BM BLANT
TUNGE KONKURRENTER

SIDE 18

VI SATSER STORT
PÅ LÆRLINGENE

SIDE 26, 27 OG 34

BILLIGERE ENN DU TROR
MED HELIKOPTER

SIDE 10

FØRSTE SVANE- 
MERKEDE ENEBOLIG

SIDE 6Byggeplassleder Kim Alexander Nilsen i Klimabygg AS i Bergen fester svanen i kransen på Vestlandets første svanemerkede enebolig.

Magasinet Byggmesteren skriver om 
Klimabygg som bygger bærekraftig  
for neste generasjon.

Klimabygg kom på forsiden av Proffen. 
Her står en god artikkel om den første 
svanemerkede eneboligen, bygget av 
Klimabygg.

Obos bladet fortalte om gode råd fra 
energirådgiverne Walter og Henrik 
Norstrand på Stend Mølle.

Holte magasinet skriver om Klimabygg som 
fremtiden. Klimabygg vant to konkurranser  
med kalkulatøren SmartKalk.

Sølvrev har laget filmen om Angarde  
sin gjenbruk i Krokatjønnveien.

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

Klimabygg har fått 
oppmerksomhet 
og gode omtaler  
i pressen. Her er  
et utvalg:

Se flere publikasjoner på www.klimabygg.no/publikasjoner/

https://klimabygg.no/wp-content/uploads/2021/09/byggmesteren.pdf
https://klimabygg.no/publikasjoner/
https://klimabygg.no/wp-content/uploads/2021/11/obos.pdf
https://www.facebook.com/angardebergen/videos/767590561285345
https://holte.no/klimabygg-er-fremtiden/
https://klimabygg.no/publikasjoner/
https://klimabygg.no/publikasjoner/
https://www.facebook.com/angardebergen/videos/767590561285345
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Klimabygg AS 
Straumeveien 193, 5151 Straumsgrend 

www.klimabygg.no 

Walter Norstrand 
Daglig leder og eier 

Byggmester/Energirådgiver 
Tekniker bygg/Driftsøkonom

Tel. 922 10 222 
walter@klimabygg.no

Henrik Norstrand 
Nestleder og eier 

Byggmester/ 
Energirådgiver

Tel. 922 10 221 
henrik@klimabygg.no

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

http://www.klimabygg.no



