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V Å R  A L L E S  P L A N E T ,

V Å R  A L L E S  U T F O R D R I N G

Jordens befolkning øker stadig og vi mennesker forbruker mer og mer av varer, tjenester

og energi. Trusselen mot vår planets økosystem er alles problem. Vi må derfor nå

alvorlig studere de forskjellige sider av vår livsførsel for å finne ut hvor vi kan:

• begrense vårt ressursforbruk

• spare energi

• redusere forurensning

Enhver bør være mer innstilt på gjenbruk av eskisterende materialer. Vi må tenke mer

på bærekraftige løsninger og på hva vi overlater til fremtidige generasjoner. I byggefaget

må vi vurdere momenter som taler for eller mot riving. Både beboere, arkitekter,

byggeledere, byggherrer og offentlige vesener har gjennom sine holdninger

vidtrekkende og langvarig innvirkning på vårt miljø. Alle disse grupper vil ha fordeler

av å velge stål som konstruksjonsmateriale. Et slikt valg har nemlig adresse til alle de

tre ovennevnte satsningsområder.

1



Akkurat som levende organismer har alle fabrikkerte produkter sitt livsløp. De blir

fremstilt, brukt og kastet.

Livsløpsanalyse (engelsk: Life Cycle Assessment, LCA) er en metode som blir brukt

ved vurderingen av et produkts totale miljøvirkninger fra "vuggen til graven".

Enhver LCA bør omfatte alle stadier av livsløpet:

Råmaterialer – utvinning – energikilder -– produktfremstilling – bygging – bruk –

forbedring og renovering – gjenbruk og resirkulering – restavfall.

For mange materialer vil disse stadier kunne presenteres som en lineær miljørute

For stål kan stadiene bli fremstilt som en serie av sirkulære miljøruter

L I V S L Ø P S A N A L Y S E
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Forskjellige byggematerialer har sine fordeler i de enkelte faser

av livsløpet, men det er den samlede effekt som virkelig teller.

En fullstendig LCA for alle materialer er ennå ikke utviklet, men

mange eksperter i flere land arbeider med problemet.

Metodikken som vil gjøre en fullstendig LCA mulig, er under

utvikling og stålindustrien er den ledende på flere områder i

dette arbeidet.

Når et bygg pga. alder har mistet sin bruksverdi, er det viktig å

unngå avfall ved å:

• renovere istedenfor å rive

• demontere og bruke komponenter på nytt

• rive og sørge for resirkulering av materialene

Bygg basert på stålkonstruksjoner passer godt for alle disse

alternativer.

Etter – renovert med stål og omgjort til leiligheter

Før – et varehus som ikke er i bruk

Renovering ved hjelp av stålpaneler forlenger brukstiden for disse leilighetene
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Miljøvirkninger – et fransk
eksempel fra en 4 etasjers leiegård

Miljøvirkning Betong Stål

Skade på ✘ ✓

omgivelser

Innbakt energi ✓ ✓

i bygningen

Innbakt energi og ✘ ✓

restverdi etter 30 år

Vannforbruk ✘ ✓✓

Råmaterialreserver ✓ ✘

Steinmaterialer ✘ ✓

Drivhuseffekt ✘ ✓

Sur nedbør ✘ ✓

Eutrofiering ✘ ✓

Husholdningsavfall ✓ ✘

Ubrukelig avfall ✘ ✓

Resirkulering og ✘ ✓✓

gjenbruk ved 
avsluttet bruk

✓ bra
✘ dårlig



R E S S U R S E R

Stål er av avgjørende

betydning for å

tilfredsstille behovene

til en stadig økende

verdensbefolkning
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Stål blir fremstilt av stålskrap, jernmalm og koks. 

Det finnes to produksjonsprosesser for stål:

Enten elektrisk bueovn med skrap som basismateriale eller basisk surstoffovn, (BOF)

med flytende malmbasert råjern som basismateriale.

50% av verdens stålproduksjon er 

basert på resirkulert skrap.
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Utvinning av jernmalm i Sverige Stålskrap ligger klar til bruk i en stålovn

millioner

Verdens befolkning



Det finnes meget store forekomster av jernmalm og koks

Jernmalm er den fjerde største av jordens grunnstoff-forekomster.

Jernmalm blir bare utvunnet for å dekke jordens økende behov

for stål

En større folkemengde og en høyere levestandard krever mer stål. Dette blir

tilfredsstilt gjennom både resirkulering og gruvedrift. Brukerne bare "låner" stålet.

Etter dagers, års, 10-års eller 100-års bruk går det tilbake til verdens stållager.

Produksjonsprosessen for stål gir ikke stålavfall

Skrap som oppstår under stålfremstillingen, blir øyeblikkelig resirkulert.

Stålproduksjonen forårsaker derfor ikke store fyllinger med avfall.

Prosessen krever lite vann

Stålindustrien trenger vann til produksjonsprosessen, men det blir resirkulert i et

lukket kjølesystem. Bare små kvanta når ut i omgivelsene ved fordamping.
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Utvinning av jernmalm forårsaker små

ødeleggelser

Jernmalm blir som regel utvunnet i lite befolkede

områder.

Det areal som trengs for å utvinne jernmalm er bare

1/800 av det som er nødvendig for å produsere

tømmer med tilsvarende bærende effekt.

Det trengs tre ganger så mye bauxitt til aluminiums-

produksjon som jernmalm til stålproduksjon for å

produsere den samme masse av råmetall.

Villender i nærheten av en masovnStort råmateriallager ved et stålverk

Stort råmateriallager ved et stålverk

Vi forbruker ikke stål, vi bare låner det

og sender det tilbake for resirkulasjon

når brukstiden er over



Energiforbruk angår oss alle.

Stålindustrien har lagt ned et stort arbeid for å redusere den

nødvendige energi ved stålfremstilling.

I løpet av de siste 30 år har denne energimengden blitt redusert

med mer enn en tredjedel

E N E R G I
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I tillegg kommer at nødvendig energi for å fremstille stål av 

resirkulert skrap utgjør bare 35 til 40% av den energi som trengs 

for å fremstille stål av jernmalm. Jo flere ganger stålet er 

resirkulert, desto mindre blir den gjennomsnittlige innbakte 

energi.

Innbakt energi

Innbakt energi (engelsk: embodied energy, EE) er all den energi som medgår for å

utvinne og transportere materialer og å fabrikkere et produkt. Et byggs EE er den

akkumulerte EE verdi for alle de materialer som blir brukt ved byggingen.

• Det er ingen signifikant forskjell mellom EE per m2 for stål og 

betongstrukturer

• Stålstrukturer er slankere. Det trengs færre og tynnere 

søyler enn ved bruk av andre materialer. Mindre materialer 

betyr mindre innbakt energi.
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• Bruksenergi (OE) for lys, varme og 
ventilasjon 

• Bruksenergi (OE) i utvendig kledning, 
delevegger og utstyrsdeler

• Bruksenergi (OE) i det originale bygg

0 år 20 år 40 år 60 år

Bruksenergi

Bruksenergi (engelsk: operational energy, OE) er den energi som medgår til lys og

varme og til å drive bygget i dets levetid. I løpet av brukstiden for et typisk

kontorbygg vil den totale forbrukte OE sannsynligvis utgjøre ti ganger den OE som

ligger i de materialer som inngår i bygget.

• Det materiale som blir brukt til den bærende konstruksjon, har

liten virkning på OE-forbruket.

På tross av at bygg basert på stålkonstruksjoner er betraktelig

lettere enn de fleste alternativer i betong, er

varmekapasiteten mer enn tilstrekkelig til å møte daglige

temperaturvariasjoner og til å fungere effektivt, både med

hensyn til energibruk og til komfortable temperaturer.

Stålmast for overføring av elektrisk energi

Totalt energiforbruk for et bygg med 60 års

levetid

0%

100%



U T S L I P P
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Utslipp fra alle faser i et materials livsløp må begrenses til det minst mulige. Dette

omfatter: utvinning, transport, fabrikasjon, montering, bruk, riving, resirkulasjon og

fjerning av avfall.

Stålindustrien har investert milliarder av dollar verden over og har forpliktet seg til å

investere lignende beløp i de kommende år for å fortsette arbeidet med ytterligere å

redusere skadelige miljøvirkninger.

Reduksjon av utslipp fra et

moderne stålverk

Alle utslipp fra stålverkene har

minsket betraktelig. Her er vist

utviklingen for røyk og SO2

WHO røykgrense

WHO SO2 grense

Røyk

SO2

1970 19951975 1980 1985 1990
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Produksjonsprosessen

Vann Lite vann blir forbrukt i produksjonsprosessen. Det er sant at stålindustrien trenger 

vann til sin produksjon, men det blir resirkulert i et lukket kjølesystem. Bare en liten 

del går tilbake til omgivelsene ved fordamping.

Atmosfæriske Alle utslipp til atmosfæren, slik som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2), 

utslipp støv og røyk er redusert med gjennomsnittlig 50% i løpet av de siste 40 år og ligger nå 

langt under den grensen som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). For 

eksempel, dersom man sammenligner den mengde CO2 som sendes ut i atmosfæren 

fra stålindustrien med det tilsvarende utslipp fra produksjonen av alle andre 

konstruksjonsmaterialer, så ligger stålindustrien gunstigere an enn de aller fleste.

Et moderne stålverk med minimale utslipp
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Byggeplass

Byggeplasser kan være støyende og støvete steder som forurenser og forstyrrer naboskapet. Forskjellige

materialer tilsier forskjellige faser i byggearbeidet. Nettopp her gir bruk av stål store muligheter i retning av

å redusere de skadelige miljøvirkninger av byggearbeidet.

Fabrikasjon langt fra Stålmaterialer blir fremstilt i kontrollerte omgivelser som lett kan overvåkes 

byggeplass av vedkommende myndigheter slik at lover og påbud kan håndheves.

Rene, tørre og Ved stålbygg ankommer bare rene og tørre materialer til byggeplassen

støvfrie byggeplasser

Kort tid for reising Rask montering reduserer det samlede ubehag for naboskapet.

av bygg

Mindre areal til Stål kan leveres "just in time" for montering, så bare en begrenset lagerplass 

byggeplasser er er påkrevet.

nødvendig

Intet avfall på Intet stålavfall på byggeplass. Ingen transportkostnader for å fjerne avfall.

byggeplass

Stålelementer monteres på byggeplass
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Nedmontering av en stålstruktur for gjenbruk

Typisk avfall fra byggeplasser 

(i UK i løpet av et år)

Etterhånden vil alle bygninger og alle andre strukturer nå slutten av sitt brukbare liv.

Hvis de ikke kan renoveres, kan de muligens bli demontert. Hvis ikke, må de rives. 

De fleste stålstrukturer kan demonteres og ofte kan komponentene bli brukt på nytt.
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Avhengig av konstruksjonsformen og de materialer som er brukt, kan bygningen

bli revet ved:

• å bli brutt ned med en tung kule – gjelder for mur og 

betongbygg

• bruk av sprengstoff – for høye boligkomplekser

• brenning – for trebygg

I mange tilfeller vil disse metodene være støyende, støvete og skitne og de forurenser

det lokale miljø.

Med bærende konstruksjoner i stål kan man unngå disse problemer. De kan lett tas fra

hverandre, sikkert og renslig. En bygningskonstruksjon i stål er lettere, så det blir

mindre materiale å fjerne fra byggeplassen. Stålkomponentene blir alle enten brukt på

nytt andre steder eller de blir resirkulert.



Fundamenter

Når et bygg eller en struktur skal rives, er det viktig at alt blir

fjernet. Stålpæler (både bærende og platepæler (spunt)) kan bli

trukket opp og brukt på nytt. Andre former for fundamentering

forblir i grunnen og kan hindre senere utnyttelse. For spunting

foreligger det allerede en "spunt til leie" industri. Stål blir

gjenbrukt på en miljøvennlig måte.

Avfall fra byggeplass

En omfattende studie av avfall fra byggeplass viste at stål var et

av de gunstigste materialer, dvs. minst avfall. Ca. 80% av alt

avfall skrev seg fra stein, sand, betong, murstein og

sementblokker.

Avfall ved riving

En lignende studie av avfall ved riving viste igjen at stål var det

beste materiale da det ble nesten fullstendig resirkulert. I noen

land er det et annenhåndsmarked for visse typer av murstein og

takstein. Dog er uten sammenligning betong og murverk den

største avfallskilde, hele 80-85% av alt avfall fra nedrevet bygg.
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Baltardhallene (Paris) demontert , flyttet og montert på nytt

Stålpæler klar til bruk ved fundamentering

Typisk avfall fra

nedrivingsplasser 

(i UK i løpet av et

år)



Resirkulering av stål foregår i

stor skala

435.000.000 tonn stål blir resirkulert 

hvert år.

Dette tilsvarer resirkulering av 150

Eiffeltårn hver eneste dag.

Det tilsvarer også resirkulering av 

1,2 millioner biler hver dag.

R E S I R K U L E R I N G
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Stål er det maksimalt resirkulerbare materiale. 

Av alt stål produsert i verden kommer 50% fra resirkulert

stålskrap.

Nesten alt stål blir resirkulert.

Rustfritt stål klar for eksport

Hammer bro ved Rhinen ligger demontert for salg som skrap

Neste gang vil den bli et bygg
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Resirkuleringsprosessen for stål er meget enkel og effektiv

Infrastrukturen har vært i funksjon i flere hundre år.

Skrapjernsindustrien er vel etablert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sortering av stålskrap fra annet materiale gjøres enkelt ved bruk av magneter.

Stålskrap er god økonomi

Stålskrap kan representere store verdier.

Til og med biprodukter fra 

stålfremstillingen blir utnyttet

Slagg er det viktigste biprodukt. Nesten alt blir

brukt, mye i andre industrier slik som i

sementindustrien og ved veianlegg.

Stål blir resirkulert til stål 

Det kan gjøres igjen og igjen uten å minske kvaliteten.

Det spiller ingen rolle hvor det kommer fra eller hvor det

havner.

Sortering av stålskrap med magnet



• ta i betraktning den energi som blir brukt

gjennom alle produkjonsfaser og bruk av et

materiale - SE SIDE 6.

• øke brukstiden for et bygg

Dersom man kan øke et byggs brukstid, kan man fordele den

innbakte energi over en lengre tidsperiode og således øke

forrentningen av den energi som er investert i bygget. For å

sikre at det lar seg gjøre å forlenge et byggs brukstid, må

konstruksjonene være fleksible og muliggjøre senere

tilpasninger.

B Æ R E K R A F T I G  P R O D U K S J O N

“Ingenting kan

sammenlignes med stål når

det gjelder en bærekraftig

produksjonsprosess.”
Dr Stanley Rhodes, Scientific Certifications

Systems, Oakland, USA.

Som en del av en full livsløpsanalyse

er det viktig å ta i betraktning hva vårt

produkt betyr for vår planets fremtid.

Ressursøkonomi og miljøvirkninger er

i den forbindelse en særdeles viktig

faktor. Både råstofforbruk, energi,

utslipp og resirkulering må vurderes

for å oppnå en maksimal forrentning

av våre "miljøinvesteringer". Flere

aspekter kommer i betraktning for å

oppnå et bærekraftig produkt.

Det er fordelaktig å:

• ta hensyn til de

naturressurser som blir

forbrukt - SE SIDE 5.
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Forlengelse av levetid ved overdekning med stålpaneler.



• være i stand til å motstå uventede påkjenninger.

Stålets naturlige egenskaper, formbarhet, styrke i forhold til

vekt og seighet gjør at det er særdeles motstandsdyktig

overfor uventede spenninger. I mange land er det fare for

naturkatastrofer slik som jordskjelv. Å overleve et jordskjelv

betyr mindre avfall, lengre levetid og mindre utslipp.

• sikre at bygget kan demonteres for gjenbruk.

Når et byggs brukstid tar slutt, er det åpenbare

miljøgevinster dersom det lett kan demonteres og

komponentene kan bli brukt igjen.

• ta i betraktning de utslipp som vil oppstå

gjennom fremstillingen av materialet og i løpet

av materialets brukstid - SE SIDE 8.

• ta hensyn til materialets muligheter for

gjenbruk og resirkulering - SE SIDENE 10 TIL 13 .

Alle disse punkter er av stor betydning for vår felles fremtid.

Stål hjelper til å skape en bærekraftig utvikling.

“Det er meget enkelt:

Dersom du ønsker å
være trygg under et
jordskjelv er det beste
du kan gjøre å bygge i
stål.”
Time Magazine, 14. februar, 1994
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Antatt verditap for et bygg etter et

jordskjelv av styrke 6 på Richters

skala, ca. 18 km fra byggeplass i

bysentrum.

Kilde: American Iron and Steel Institute
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Kobe tårnet – en stålstruktur som var ubeskadiget etter jordskjelvet i Kobe
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MILJØBYGGING I STÅL er tilgjengelig på flere språk. For mer informasjon om

miljømessige forhold ved bruk av stål i konstruksjoner og for flere eksemplarer av denne

publikasjon, ta kontakt med Norsk Stålforbund eller en av sponsorene til prosjektet.

Belgia-Luxemburg Centre belgo-luxembourgeois d’Information de l’Acier
Tel: + 32 2 509 14 11 Faks: + 32 2 511 12 81 

Finland Finnish Constructional Steelwork Association
Tel: + 358 0 4361 633 Faks: + 358 0 4361 692

Frankrike Usinor Sacilor, Développement Bâtiment Travaux Publics
Tel: + 33 1 4125 56 43 Faks: + 33 1 4125 59 59

Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier
Tel: + 33 1 4125 59 73 Faks: + 33 1 4125 55 70

Nederland Staalbouw Instituut
Tel: + 31 10 411 04 35 Faks: + 31 10 412 12 21

Storbritannia British Steel plc, Sections, Plates and Commercial Steels
Tel: + 44 1642 474111 Faks: + 44 1642 404983

The Steel Construction Institute
Tel: + 44 1344 23345 Faks: + 44 1344 22944

Sverige Swedish Institute of Steel Construction
Tel: + 46 8 661 02 80 Faks: + 46 8 661 03 05

Sveits Schweizerische Zentralstelle für Stahlbau
Tel: + 41 1 261 8980 Faks: + 41 1 262 0962

Tyskland Stahl-Informations-Zentrum
Tel: + 49 211 829 366 Faks: + 49 211 829 344

Bauberatung Stahl
Tel: + 49 211 829 339 Faks: + 49 211 829 344

Østerrike Österreichischer Stahlbauverband

Tel: + 43 1 877 61 70 Faks: + 43 1 877 48 36 

Prosjektet har også fått støtte fra EU-komisjonen, Directorate DG XII, 

ECSC Steel Research.

Styringsgruppe for prosjektet

P Borchgraeve Centre belgo-luxembourgeois d’Information de l’Acier, Bryssel, Belgia

P Bourrier Usinor Sacilor, Développement Bâtiment Travaux Publics, Frankrike

Dr K J Eaton The Steel Construction Institute, Storbritannia (Prosjektleder)

R A C Latter British Steel plc, Storbritannia

Dr R Winkelgrund Stahl-Informations-Zentrum, Tyskland
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S P O N S O R E R



MILJØBYGGING 

I STÅL

BILDEREFERANSER

Eurofer takker for bilder

som er fremskaffet fra:

BHP

British Steel plc 

Centre belgo - luxembourgeois

d’Information de l’Acier

JEWO Metal (UK)

Libherr

Rauttaruukki Oy 

The Steel Construction Institute

Stahl-Informations-Zentrum

Stålbyggnadsinstitutet

Usinor Sacilor, DBTP
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Postboks 7072 Majorstua

0306 Oslo

Norsk Stålforbund
Norwegian Steel Association


