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Rehub – er en åpen markedsplass for kjøp
og salg av ombrukbare
bygningsmaterialer. Nå er den nominert
til Byggenæringens Innovasjonspris 2021
Rambølls løsning ønsker å gjøre ombrukbare materialer til det naturlige
valget i alle byggeprosjekter, og løsningen er åpen for alle dvs. byggherrer,
entreprenører, arkitekter, rådgivere og privatpersoner.
Rehub ble utviklet for å løse det som av byggebransjen er ansett som de

største barrierene for ombruk – oversikt over tilgjengelige materialer, lager
og logistikk, kompetanse på ombruk, lovverk og muligheter og
dokumentasjon på blant annet CO2-besparelse.
Rehub tilbyr ikke bare materialer det er enkelt å omsette. Markedsplassen
inkluderer materialer som gir høye utslippsreduksjoner sammenliknet med å
produsere nye materialer, som stål og betong.
Tilbyr flere tjenester innen ombruk
Når et bygg skal rehabiliteres eller rives, kan byggherrene legge inn
opplysninger om materialene de ikke skal ombruke selv på Rehub.noetter en
gitt mal.
Den nye tjenesten kan koble seg til eksisterende digitale databaser/
materialbanker for å tilby størst mulig oversikt over markedet.
I tillegg til ombrukbare materialer vil Rehub formidle tjenester for testing og
re-dokumentasjon, demontering, transport og mellomlagring.
Markedsplassen vil tilby et kontraktsforslag i forbindelse med
risikohåndtering mellom kjøper og selger. Rehub beregner også hvor mye
ombruken av materialer gir i reduserte CO2-utslipp.
- Rehub er enkelt å bruke og gir lav terskel for å komme i gang med ombruk.
Vi har et ønske om å bli en bransjestandard. Dersom man får til ombruk av
byggematerialer kan dette spare samfunnet for store mengder CO2-utslipp,
sier Bjørn Tore Landsem, Direktør for bygg i Rambøll Norge.
Enklest mulig prosess for kjøp og salg av ombruksmaterialer
Markedsplassen, hvor man gratis kan legge ut eller se tilgjengelige
materialer, har som mål å gjøre hele prosessen enklest mulig for de som vil
kjøpe og selge ombruksmaterialer.
De som vil kjøpe materialer kan reservere eller bestille materialer, eller
opprette prosjekt hvor de kan dele informasjon med ulike aktører.

Det vil også være mulighet for å reservere eller bestille materialer, og få det
levert dit man ønsker eller lagret til man trenger det.
Selgerne får enkelt synliggjort sine materialer til alle relevante aktører i
markedet. De får også̊ gode oversikter over hvilke materialer som er
populære, materialer som aktører ønsker å kjøpe og omsetning.
Rehub gjør det dermed mye enklere for bedrifter å dokumentere at de er
bærekraftige gjennom utslippsreduksjoner knyttet til ombruk.
Kandidat til «Byggenæringens Innvoasjonspris 2021»
Rehub er en av ni finalister som kjemper om Byggenæringens Innovasjonspris
2021, som deles ut i forbindelse med Bygg Reis Deg 20-23. oktober på
Norges Varemesse i Lillestrøm
Juryleder, administrerende direktor i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år
har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt- eller bidrar til økt
søkelys på sirkulær økonomi:
- Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i
næringa: fra produktutvikling, prosjektering, produksjon, til ferdige bygg.
Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringa der alle
kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig
fremtid sier Hjemdal.
Juryen i årets konkurranse består av:
· Administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge
Hjemdal.
· Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann
Ingeborg Hjetland.
· Head of the Bioeconomy Sceme Specialist Bioeconomy, forestry and
building industry i Innovasjon Norge, Krister Moen.
· Bærekraftradgiver i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner.

· Administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik
· Teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.
Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for
byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.
Les mer om Bygg Reis Deg AS her

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for
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