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Vedr.: Veggplate basert på resirkulert tekstil 
 
Vårt arkitektkontor har i mange år vært aktivt engasjert i nye byggeløsninger, med fokus på 
inneklima, energi, miljø og ressursbruk. Dette i samarbeid med GAIA International-gruppen 
som har medlemmer i ti land. Undertegnede var også fra 1998-2005 prosjektleder i NABU 
– Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling – i regi av Norske Arkitekters Landsforbund, 
der vi også arbeidet mye rundt spørsmål og informasjon knyttet til konstruksjonsmaterialer. 
 
Jeg er kjent med utviklingsarbeidet til Fridtjov Johansen fra før, og har nå fått anledning til å 
høre om det nye platematerialet basert på tekstilavfall som er under utvikling. 
 
Selv om vårt fokus og spesialkompetanse ligger i området bærekraft og ressursbruk, synes 
denne platen å kunne ha en mengde fordeler, ikke minst av funksjonelle og rent prismessig 
art, og bør derfor være av meget stor interesse for alle aktører i byggebransjen. Ideen er 
særdeles interessant av flere grunner. 
 
Miljø:  
Eksisterende avfall benyttes her som ny ressurs. Det erstatter bruk av nye naturressurser, 
og i tillegg forebygger det at tekstilavfall kastes. Store mengder tekstiler kastes hvert år og 
produserer metan ved forråtnelse, og vi vet er metan en av de viktigste klimagasser med 
21 ganger så sterk drivhuseffekt som karbondioksid (CH4 = cirka 21 CO2-ekvivalenter) 
 
Energi: 
Etter sigende krever en slik bygningplate langt mindre energi å produsere enn tilsvarende 
plater som gips, sponplate osv. 
 
Innemiljø: 
Materialet inneholder i hovedsak naturlige råstoffer, bomull og ull, uten avgassinger, og er 
dermed bra ut fra et innemiljø- og helseperspektiv. Andre bygningsplater inneholder mindre 
gunstige stoffer som formaldehyd, VOC’er og ulike syntetiske forbindelser. Samme fordel 
gjelder forresten for arbeidsmiljøet både under produksjon samt for bygningsarbeiderne. 
 
Funksjonalitet: 
Denne platen virker gunstig sammenlignet med f.eks gipsplater når det gjelder skrufasthet, 
noe som er et problem med en del platevegger. I tillegg når spiker eller skruer fjernes vil 
det ikke etterlate hull på samme måte som ved gipsplater. 
Ellers virker det som platen vil ha samme egenskaper som andre plater når det gjelder 
slitestyrke, sparkling, skjæring, tapetsering osv.  
 
Vekt: 
Platene skal veie kun rundt 3-4 kilo sammenlignet med 25-30 kg for gips- og sponplater av 
samme størrelse. Dette er en meget stor fordel, når platene lett kan bæres av en arbeider 
isteden for to. Platearbeider blir vesentlig lettere. En vil spare tid og kostnader. I tillegg blir 



transport mye lettere, noe som både har en direkte økonomisk fordel samt gir en reduksjon 
i miljøutslipp forbundet med transport av byggemateriale. 
 
Lyd og brann: 
Da platene er mye lettere vil de antagelig ha noe lavere lyddempingseffekt, dette vil neppe 
være utslagsgivende i mange sammenhenger. Platene skal ha gode brannegenskaper når 
de tilsettes ca 5% pulver. Det finnes imidlertid mange bruksområder der veggplater ikke 
trenger brannklasse.  
 
Tilsetningsstoffer for bla. brann er ofte problematiske i forhold til miljø og helse – og 
dessuten meget fordyrende. Det er en fordel å tenke ”både-og”, dette vil si å bruke slike 
stoffer kun der det er påkrevd, og ha et produkt i flere varianter. Johansens filosofi synes i 
så måte å være prinsipielt interessant, og sammenfallende med vår, nemlig at vi av og til 
benytter materialer med høyere ytelse enn nødvendig, noe som er både fordyrende og mer 
ressurskrevende. For eksempel er det lite krav til brann og lyd i plater for småhus, i andre 
mindre bygg og for innredningsarbeider av mange slag.  
 
Fukt: 
Både gipsplater og andre basert på spon osv kan være problematiske i forhold til fukt og 
uttørking. I gipsplater fører fukt til irreversibel pulverisering. Fukt er i sin tur en hovedårsak 
til mugg, sopp og inneklimarelaterte helseproblemer. Tekstilplatene skal kunne tåle fukt og 
tørke ut uten problemer, dette er i så fall en stor funksjonell fordel. 
 
Pris: 
Etter sigende vil disse plater kunne produseres vesentlig billigere enn mange av de mest 
kurante platematerialer som dominerer markedet i dag. Det er innlysende at for 
byggebransjen vil dette alene være et sterkt nok argument for å videreutvikle materialet. 
 
Generelt: 
Det må høre til de store sjeldenheter at en ny oppfinnelse kan kombinere såpass mange 
fordeler i ett. 
Det er noe absurd i at rammebetingelsene rundt tekstilavfall og shoddy gjør at norsk 
avfallstekstil er dyrere enn på kontinentet, og det bør myndighetene gjøre noe med for å 
kunne benytte norsk avfalstekstil. 
I byggebransjen settes det i økende grad krav til energi-, ressurs- og miljørelaterte ytelse. 
EU lovgivning om energi, Produktdirektivet mm trer i kraft. Også i forslag til revisjon av 
plan- og bygningsloven settes bærekraft i fokus. Samtidig øker fokuset på klima, og som vi 
vet står BAE-næringen for over 40% av energibruk og klimautslipp i typiske europeiske 
land. Slike materialer vil bli etterspurt og et ypperlig bidrag til de løsninger vi kommer til og 
trenge i fremtiden i byggesektoren. 
I miljøsammenheng har selveste grunnprinsippet alltid vært at en skal ”lukke kretsløpene”. 
Gjenbruk av avfall til nye formål som med denne platen vil i så måte være simpelthen midt i 
blinken. 
Både som miljøspesialister og som alminnelige praktiserende arkitekter vil vi derfor gi 
denne produktideen vår sterkeste støtte. Vi ser frem til at det kommer på markedet. Dette 
må være av meget stor interesse for alle i vår bransje. 
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