LESS
for klimaets skyld

Biogass og vindmøller gjør LESS
enda mer klimavennlig
For oss som bedrift er det
viktig både å ta ansvar for
å redusere byggebransjens
klimaavtrykk og å kunne
leve opp til våre kunders
økende etterspørsel etter
miljøvennlige teglstein. Fra
2020 til 2024 skal vi hos
Wienerberger redusere våre
CO 2 -utslipp med 30%, i 2030
skal vi nå 80%, og senest
i 2050 skal vi være CO 2 nøytrale.

LESS-serien er blant de nye
tiltakene vi har gjort for å få
ned våre CO2-utslipp. Alle våre
LESS-teglstein produseres i dag
med biogass og elektrisitet fra
vindmøller, og vi har dermed klart
å redusere CO2-utslippene for
LESS med 60-80% sammenlignet
med tradisjonelle teglstein.

CO2-utslippene fra produksjonen av LESS
reduseres med 60-80% gjennom overgangen
til biogass, samt 10% mindre råstoff.

Fra 2022 vil 50% av energien
til teglproduksjonen vår i
Skandinavia komme fra biogass
som er en fossilfri og CO2-nøytral
energikilde. Det betyr at vi allerede
fra 2022 reduserer CO2-avtrykket
fra teglverkene våre med 35%.
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Dematerialisering
Mindre leire, mindre CO 2 – samme egenskaper
I Wienerberger har vi utviklet
en ny serie teglstein LESS
med åpenbare bærekraftige
fordeler. Den har nøyaktig
samme mål og utseende som
en tradisjonell bløtstrøken
teglstein, men den har tre
hull i midten. Det betyr
10% mindre råvareforbruk
og lavere CO 2 -utslipp. Den
brennes naturligvis på
biogass og benytter grønn
elektrisitet.

Råvarer er generelt en knapp
ressurs og dematerialisering er én
av de viktigste overskriftene
i vår produktutvikling.
Dematerialisering betyr at vi
fjerner materiale fra hver enkelt
teglstein, slik at vi reduserer
behovet for råvarer samt
energiforbruk ved tørking og
brenning. Samtidig reduserer vi
transportbelastningen og gjør
teglsteinene lettere å håndtere
ute på byggeplassen til gavn for
arbeidsmiljøet.

LESS har de samme
egenskapene og utseende som
tradisjonelle bløtstrøkne teglstein,
men med 10% lavere
materialforbruk.
Hos Wienerberger jobber vi for å
oppnå en CO2-nøytral produksjon
i 2050, og allerede i dag er vår
produktutvikling godt i gang med
å levere de neste viktige skrittene
på veien frem mot målet. Under
overskriften dematerialisering
utvikler vi nemlig helt nye typer
teglstein med markant lavere
materialforbruk som samtidig
kan oppfylle tekniske krav og
designønsker hos arkitekter og
byggherrer.
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Fakta om LESS

Råstoffbesparelse på 10%

Lavere vekt

Miljøvennlig transport

Takket være sine tre hull i
liggeflaten, går det med ca. 10%
mindre råstoff til fremstillingen av
LESS sammenlignet med vanlige
teglstein. Generelt veier LESS
ca. 10% mindre enn tradisjonelle
bløtstrøkne teglstein.

LESS veier ca. 10% mindre enn
en tradisjonell dansk bløtstrøken
teglstein og er derfor lettere å
håndtere på byggeplassen, og
bedre for arbeidsmiljøet.

Også transporten av
LESS-teglstein gir mindre
miljøbelastning. En bil med henger
kan levere ca. 13 000 LESS-tegl,
mot 11 500 tradisjonelle teglstein.

Uendret trykkstyrke
60-80% mindre CO2 -utslipp
CO2-utslippene fra produksjonen
av LESS reduseres med 60-80%
gjennom overgangen til biogass,
samt 10% mindre råstoff.

LESS-teglstein har samme
trykkstyrke som en tilsvarende
tradisjonell dansk bløtstrøken
teglstein. Det innebærer at LESS
kan benyttes i samme
type konstruksjoner som en
vanlige bløtstrøkne teglstein.

Økt mørtelforbruk
På grunn av hullene brukes det
maks. 10% mer mørtel. Det
påvirker CO2-regnskapet for
murverket negativt. Hvor mye
avhenger av den spesifikke
påvirkningen fra mørtelen som er
valgt.

Uendret vannoppsug
LESS-teglsteinen har samme
sugeevne som vår bløtstrøkne
teglstein uten hull. Både når det
gjelder vannabsorpsjon
og minuttsug.
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En grønn teglstein i
utallige fargenyanser

43 flotte fargevarianter

Den bløtstrøkne LESS-teglstein kommer i 43 flotte fargevarianter
som spenner fra den svarte, moderne Kul til den kontrastfulle, gule
Magma som passer like godt til nybygg som til renoveringsobjekter.
Hele serien brennes med biogass og benytter grønn elektrisitet.
Alle våre tradisjonelle bløtstrøkne tegltyper kan også produseres med
biogass og grønn elektrisitet, med tilsvarende lavere CO2-avtrykk.
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LESS Sortiment

EW0448 Halm

EW2162 Avignon

EW2172 Avignon Coal

EW2169 Cold Hawaii

EW2704 Royal Shadow

EW2123 Callisto

EW0445 Hvede

EW0109 Hvid Marmor

EW0447 Flint

EW2115 Sommer

EW2160 Yellow Coal

EW0491 Magma

EW0105 Ingefær

EW2164 Limoux

EW2163 Cassis

EW0470 Messing

EW0209 Fynsk gul

EW0459 Gul nuanceret

EW2165 Antibes

EW2166 Sisteron

EW2173 Cassis Coal

EW2136 Light Coal

EW0479 Sand

EW0476 Eg
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LESS Sortiment

EW0453 Grafit

EW2284 Terracotta

EW2124 Calypso

EW2216 Pakhustegl

EW0477 Mahogni

EW0450 Jern

EW0494 Efterår m/kul

EW2331 Rosé

EW2207 Rød mørk

EW0451 Stål

EW0454 Sort Onyx

EW0449 Kul

EW2260 Red Coal

EW0465 Rød nuanceret

EW0309 Dyb rød

EW2702 Royal Ghost

EW0409 Valmue

EW0492 Lava

EW0466 Kobber
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3 hull som krever mer

Selv om det umiddelbart
kanskje høres enkelt ut å
lage tre hull i en teglstein, er
det faktisk en stor teknisk
utfordring å få det til. Etter
mange forsøk og sparring
med vår leverandør av
teglverksmaskiner har
vi lykkes med å finne en
produksjonsmetode som
fungerer i større skala.

Det tok oss lang tid å finne en
produksjonsmetode
som kunne lage tre hull
i en bløtstrøken teglstein.
Rikke Ask, Head of Product Management

Utfordringen er at den nystrøkne
teglsteinen er veldig bløt og ikke
spesielt formstabil fordi den
har veldig høyt vanninnhold.
En nypresset teglstein rommer
omkring en liter vann, og i den
prosessen skal man lage tre hull
uten at teglsteinen blir deformert
eller mister viktige egenskaper.
Det krever både presisjon og
hurtighet, og det har tatt oss et
par år å perfeksjonere prosessen.
Til gjengjeld kan vi nå presentere
en teglstein som reduserer
CO2-utslippet i produksjonen med
60-80% sammenlignet med en
vanlig bløtstrøken teglstein.
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Dokumentert miljøpåvirkning

Byggebransjen har gradvis økt sitt fokus på
bærekraftige byggematerialer med lavt CO2 -avtrykk,
og flere og flere bygg oppføres etter bærekraftstandarder som LEED og BREEAM. Det stiller krav til
dokumentasjonen av produktene våre og den
miljøpåvirkning de har.

Den frivillige miljøvaredeklarasjonen – EPD (Environmental
Product Declaration) – bygger på livssyklusvurderingen av de
enkelte produkter og er avgjørende for å kunne sammenligne
produkter og treffe bærekraftige materialvalg.
Du finner tredjeparts-verifiserte EPD’er på alle våre LESSprodukter på hjemmesiden.

17

Fra industriområde til attraktivt
boligområde
Vi så raskt fordelen av å være med på å skape et bærekraftig
bygg ved å velge teglstein med lavere materialforbruk som
samtidig brennes ved hjelp av biogass.
Kasper Nissen, prosjektleder fra CASA

Med en målsetting om
å oppnå DGNB Guld er
kravene ekstra høye til det
nye boligprosjekt i Brøndby i
Danmark, hvor CASA oppfører
215 leiligheter på totalt
17 000 kvadratmeter. Valget
av teglstein til fasaden
falt tidlig på LESS som
reduserer materialforbruket
og fremstilles ved hjelp av
biogass.

To varianter av teglstein
kombinert med tre typer mørtel
danner fasadeuttrykket på
den nye karré-bebyggelsen
som eiendomsutvikler og
totalentreprenør, CASA, oppfører i
Brøndby vest for København.
“Ambisjonen har fra begynnelsen
av vært å oppnå DGNB Guldsertifisering, som gjør at
kravene er ekstra høye,” forteller
prosjektleder Kasper Nissen fra
CASA og fortsetter:
Prosjektnavn:
Arkitekt:
Totalentreprenør:
Sertifisering:
Produkt:

“Vi har et mål om at 95 prosent
av alle våre byggeprosjekter frem
mot 2023 skal sertifiseres, og
det betyr at vi jobber målrettet
med bærekraft helt fra tidlig fase
i byggeprosjektet. Vi streber etter
å komme så tidlig inn i prosessen
som mulig, slik at vi har mulighet
til å prege valgene som treffes,
blant annet når det gjelder
materialer som utgjør en vesentlig
del av sertifiseringen.“
Til prosjektet i Brøndby var det
helt fra starten av et ønske om å
bruke røde teglstein til fasaden,
og CASA gikk derfor i dialog med
Wienerberger om mulighetene.
Kasper Nissen forteller om
forløpet:

hjelp av biogass. Samtidig har
Wienerberger utarbeidet EPDer (miljøvaredeklarasjoner) på
LESS som er helt avgjørende i
prosjekter som skal sertifiseres,”
forklarer Kasper Nissen:
“Vi vil gjerne lage gode bygg
med gode materialer, og da er
EPD-en en viktig parameter. Den
gjør at vi tidlig kan treffe de rette
bærekraftige valgene. Valget
av leverandører betyr mye når
det handler om mulighetene for
sertifisering.”

“Vi ble introdusert for LESS da
vi snakket med Wienerberger
om ønskene til teglsteinen. Vi
så raskt fordelen av å være
med på å skape et bærekraftig
bygg ved å velge teglstein
med lavere materialforbruk
som samtidig brennes ved

215 leiligheter, Brøndby
Norconsolt-Skovhus Arkitekter
CASA
DGNB Guld
EW0465 Rød nuanceret LESS og EW0466 Kobber LESS
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Tidlige tiltak løfter andelsboliger fra sølv til gull

Vi har allerede sett på LESS til andre prosjekter, og
det er helt klart en løsning vi har i tankene når en
byggherre ønsker sertifisering.
Christina Tox værd, arkitek t cand.arch.,
DGNB-konsulent og bærekraf tleder i GPP Arkitek ter

I nærhet til sjø og natur
oppfører Skanderborg
Andelsboligforening akkurat
nå 57 nye boliger i det danske
kvarteret Søtoften, som etter
planen skal sertifiseres til
DGNB Guld. GPP Arkitekter
har, sammen med det
øvrige prosjektteamet,
helt fra starten av lagt en
bærekraftstrategi hvor
teglsteinen LESS sikrer viktige
poeng – og samtidig skaper et
dynamisk fasadeuttrykk med
lyse nyanser i samspill med
betong og trebekledning.

Opprinnelig var det byggherrens
ambisjon å oppnå DGNB Sølv,
men det viste seg at det faktisk
var potensial for enda mer. Det
forteller Christina Toxværd som
er arkitekt cand.arch., DGNBkonsulent og bærekraftleder i
GPP Arkitekter:
“Helt fra starten lagde vi en
bærekraftstrategi og fant raskt
ut av at vi med en rekke tidlige
og veloverveide tiltak kunne løfte
sertifiseringsnivået. Det lyktes oss
å oppnå Guld til presertifiseringen,
og det forventer vi også å oppnå
når prosjektet skal endelig
sertifiseres.”

Projektnavn:
Arkitekt:
Totalentreprenør:
Byggherre:
Sertifisering:
Produkt:

“Blant de materialvalgene som
har bidratt med viktige DGNBpoeng til prosjektet, er fasadenes
teglstein. Her rådførte teamet seg
tidlig med Wienerberger,” forteller
Christina Toxværd:
“Vi så på tegl som
primærmateriale, fordi det har
lang levetid og bidrar kraftig når
det gjelder sertifiseringen. Vi
ønsket lyse og gule tegl, som
passet inn i omgivelsene og
gjerne med litt fargespill, og så,
sammen med Wienerberger, på
de forskjellige mulighetene.”

“Alt i alt betyr det at LESS også
fremover vil være i våre tanker
hos GPP Arkitekter,” understreker
Christina Toxværd:
“Vi har allerede sett på LESS
til andre prosjekter, og det er
helt klart en løsning vi har i
tankene når en byggherre ønsker
sertifisering. Da kan vi like godt
bringe den på bane. Det er herlig
når byggherrer stiller grønne krav,
og vi opplever større og større
etterspørsel etter sertifisering.”

“Vi fant raskt den rette fargen, og
fikk deretter vite at vi kunne velge
LESS i nøyaktig samme farge. Vi
skjønte med en gang at det var
en fordel. På den måten oppnår
vi samme robusthet, men med
en bedre LCA-vurdering, og det
hadde stor verdi for prosjektet.
Nå er vi spente på å også høre
hva murene sier til å jobbe med
teglstein som er lettere enn
tradisjonell tegl,” tilføyer hun.
I boligfasadene på Søtoften
spiller teglen opp mod både
betong og lys trebekledning.
Samtidig reduserer teglsteinen
CO2-utslipp fra produksjonen
med 60-80% i forhold til en vanlig
teglstein, takket være redusert
råvareforbruk samt brenning med
biogass.

Søtoften, Skanderborg
GPP Arkitekter
Byggeselskabet Paulsen
Skanderborg Andelsboligforening
DGNB Guld
EW2136 Light Coal LESS
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LESS er første skritt mot 100%
CO 2-nøytral produksjon
Hos Wienerberger er vi
overbeviste om at bærekraft
innen ganske få år vil være i fokus
når det gjelder alt som har med
bygg og bygging å gjøre. Det er
en overbevisning som vi deler
med de fleste innen teglbransjen.
Ganske enkelt fordi bygg og
boligforhold utgjør den største
delen av vår samlede økonomi,
både når vi bygger, men også når
vi lever og bor i bygningene, og
ikke minst når vi skal kvitte oss
med utslitte bygninger.
Ser vi kun på Norge så står
bygge- og anleggsvirksomheten
for ca. 16% av det samlede
klimagassutslippet.

For å kunne innfri målsetningen vår
om CO2-nøytral produksjon i 2050 er
det avgjørende at vi jobber strategisk
med å kutte CO2
Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordic

Her spiller teglstein en betydelig
rolle. LESS-serien er første skritt
på veien mod et betydelig mer
bærekraftig bygg.
Hos Wienerberger ønsker vi å
ta ansvar og bidra til å redusere
byggebransjens klimaavtrykk.
I løpet av de neste fire årene
har vi et mål om å kutte 30% av
vår CO2. Innen 2050 vil vi ha en
CO2-nøytral produksjon. Det vil vi
gjerne bli målt på, i tillegg til vår
kvalitet og service.
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