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Se for deg bygg som føyer seg etter terrenget, stiger bratt med 
rette linjer, bøyer av med myke kurver – der overflatene skifter, 
der fargene skifter etter solens vandring over himmelen...  
Bygg som oser av naturmaterialer. 
DET er bygg uten grenser. Og byggene er i mur og betong.

- spennende arkitektur

- flotte overflater

- større totalverdi

- stor fleksibilitet

- lave vedlikeholds-
utgifter

- god varmelagrings-
kapasitet

- godt innemiljø
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Mur- og betongbransjen i Norge har 
gått sammen i en stor, langsiktig 
satsning med ett hovedmål; å spre 
kunnskap, inspirasjon og lyst knyt-
tet til mur og betong som bygge-

materiale. Mur og betong er lego og trolldeig for voksne. 
Det er materialer som bærer i seg kimen til hus og bygg-
verk som bare fantasien setter grenser for. Eksemplene 
er mange og forskjellige – Ishavskatedralen i Tromsø, 
Colosseum i Roma, Villa Bakke i Oslo og operaen i Sydney.

Gjennom denne satsningen vil vi utfordre arkitektene til 
å drømme mye, ville det sterkt og si det høyt. Så vil vi utfor-
dre vår egen bransje til å stå sammen i en «ja-kultur». Der 
muligheter og ideer finnes, skal vi stille med kunnskap, vilje 
og evne til å løse oppgavene. Vi skal ligge i fremste rekke, 
både når det gjelder produktutvikling og produktkvalitet!

Rom ble ikke bygd på én dag, men 
den ble bygd i mur og betong.  
Både tankene og bygningene fra an-
tikken står fortsatt. Det skyldes blant 
annet at mur og betong ikke bren-
ner! Det brenner IKKE! Det er ingen 

tilfeldighet at Norge topper brannstatistikken i Europa. Det 
må ha noe med materialvalget å gjøre!  
Det er heller ingen tilfeldighet at en av Norges tettest befol-
kede kommuner, Asker, velger mur og betong som sin før-
stepreferanse når de bygger sine skoler og omsorgsboliger. 
Det handler om sikkerhet, men også om økonomi.

Vi håper at byggutengrense.no skal bli historien om trygge 
netter i trendy miljø med sunn økonomi. 
Det lønner seg nemlig å bruke våre 
materialer. Vi har alltid visst at mur og 
betong er billigere i det lange løp – nå 

har vi fått verktøyet som beviser det; 
livsløpskalkulatoren som du også fin-
ner på web-siden. Riktig materialvalg 
gir kommunene og andre byggherrer 
store muligheter til å spare penger. 
Det er et tankekors at mange utbyg-
gere velger løsninger som er billige 
på kort sikt men dyrere over tid. Det er som å gjøre unevne-
lige ting i buksa for å holde varmen.

Miljøargumentet er en av styrkene 
ved mur og betong; byggene våre 
har lavt energiforbruk fordi de er 
så stabile, materialene kan re-
sirkuleres i nye bygg og konstruk-
sjoner, og vi bidrar til å ufarliggjøre spesialavfall samtidig 
som vi utnytter energien i produksjonen. Mur og betong er 
fullt på høyde med andre materialer når det gjelder miljø-
vennlighet. Miljø handler også om støy. Vi bygger stille hus. 
Det er herlig å kunne utfolde seg uten å tenke på om man 
forstyrrer naboene!

Kort sagt; mur- og betongbygg gir muligheter for god og 
spennende arkitektur, flotte overflater, større totalverdi på 
bygningsmassen, stor fleksibilitet, lave vedlikeholdsutgifter, 
god varmelagringskapasitet og godt innemiljø.

Nettstedet byggutengrenser.no skal gi deg inspirasjon til ditt 
neste byggeprosjekt samt hjelpe deg med å finne argumen-
ter for nettopp å benytte mur- og betong. Dokumentasjon 
på de fleste påstandene ovenfor finner du på disse sidene. 

Ytterligere dokumentasjon blir tilgjenge-
lig etter hvert som sidene videreutvikles. 
Har du spørsmål til sidene, kontakt oss 
på post@byggutengrenser.no.

Mur og betong er 
lego og trolldeig  
for voksne. 

Det er ingen tilfeldighet at Norge  
topper brannstatistikken i Europa.

Rom ble ikke bygd 
på én dag,  
men den ble bygd i 
mur og betong.

Miljø handler også 
om støy.  
Vi bygger stille hus.

Mange utbyggere 
velger løsninger 
som er billige på 
kort sikt men 
dyrere over tid.

På www.byggutengrenser.no – under «INSPIRASJON» – finner du flere hundre byggverk (flest norske) presentert i bilder. 


