
Klimaperspektivet ved bruk 
av massivtre i bygg

Kristin Vedum
Tredriver
Silva Consult AS

Petter Owesen
Skogbrukssjef Hemsedal Kommune



Nasjonal satsing på økt 
bruk av tre



Hurdalsplattformen gir tydelige føringer

Regjeringen vil:

• at norsk tre blir 
prioritert i alle 
offentlige 
byggeprosjekter der 
det er mulig.

• bruke offentlige 
innkjøp for å styrke 
etterspørselen etter 
produkt basert på 
norsk skog.



Byggenæringen 

Byggenæringen – et bakteppe

Nasjonalt
• 36% av energiforbruket
• 15% av CO2-utslippet
• 25 % av avfallet (SSB 2021)



Industrialisert trebyggeri

Massivtre/limtre/elementer/moduler

• All prosjektering ferdig før produksjon

• Precut

• Alle materialer heises inn

• Stor presisjon – som Lego

• Alle vegger ferdig montert





Bruk av tre reduserer 
CO2-utslippene

Bruk av tre som byggemateriale bidrar til redusert CO2-
innhold i atmosfæren på to måter:

1. Karbonlagring (treet tar opp CO2 fra atmosfæren 
når det vokser og lagrer karbon i veden) 

2. Substitusjon (tre som erstatning for mer 
klimabelastende materialer)

Bruk av 1 m3 trelast reduserer klimabelastningen med 
ca. 2,6 tonn CO2-ekvivalenter

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216307512
http://www.laraskiftetleve.com/240978770

Kilde; Norges Skogeierforbund



Klimagassutslipp fra 
byggeprosjekter

• Klimagassutslipp fra byggeprosjekter med bruk av tre blir 
ofte beregnet i forhold til standard «referansebygg» 

• 30 - 50% ved valg av tre som hovedkonstruksjon (uten at 
lagringseffekten av CO2 i tre er tatt med)

Sintef (gjennom ZEN-senteret, www.fmezen.no , som er ett av Europas sterkeste fagmiljøer på 
nullsutslippsbygg/områder) har laget en rapport som har relativt tydelige resultater:

https://www.sintef.no/siste-nytt/alternative-barekonstruksjoner-kan-halvere-klimaut/

Det finnes en rekke databaser med prosjekter hvor miljø/bærekraft er vektlagt og hvor det er 
rikholdig dokumentasjon. Eks; NALs database knyttet til «utvalgt arkitektur» som dekker en 
rekke byggtypologier, f.eks. skoler (og hvor majoriteten av prosjektene er «treprosjekter»):

https://www.arkitektur.no/utvalgt-arkitektur?arcca=fa80be8e-9eb7-40fd-a0de-59b061cb6adaFoto: 
Fokus Rådgiving. Montering av Skavanger skole i Kongsberg med 
elementer fra Splitkon Limtre



Andel skoler 

med trekonstruksjon

● 2019 16,5%

● 2020 33,1%

● 2021 42,4% 



60% reduksjon I CO2 utslipp mot referansebygg 
TEK 17

✅ Svanemerket bygg
✅ Krysslimt tre

✅ Fossilfri byggeplass
✅ Passivhus
✅ Solceller på taket gir 190 000 kwh/år

✅ Overvannsystem på taket
✅ Jordvarme dekker all oppvarming
✅ Lavkarbonbetong klasse B

✅ Fokus på reduksjon av avfall i byggeprosessen

https://nohrcon.no/informasjon/torvbraaten-skole-i-asker-
kommune-er-aarets-skolebygg-2021/Foto: Link Arkitektur

Årets skole - Torvbråten 
barneskole i Asker åpnet 
høsten 2021



Svømmehall på
Flesberg



Idrettshall i Fyresdal



https://byggmesteren.as/2021/01/18/aanesland-bygger-sin-nye-trefabrikk-i-lillesand/



Fyrstikkbakken 14
Fyrstikkbakken 14 i Oslo, 160 leiligheter
AF Eiendom og Birk & co 
Link Arkitekter





Reguleringsplaner

• KMD ga i 2019 grønt lys for å
sette krav om trebruk i
reguleringsplaner med hjemmel
i Plan- og bygningsloven!

• Eksempel på formulering: 
«Bebyggelsen skal oppføres med 
konstruksjon i tre, og det skal
være klar overvekt av 
trematerialer i fasadene»

https://www.stolavsvei18.no/



Hvilke rammer 
har vi å 
forholde oss til

• Norge as har bestemt at vi skal gjøre vårt 
for å prøve stoppe den globale 
oppvarmingen, det berømte 2 c målet.

• Hvordan vi skal gjøre det er bla. ved å ta i 
bruk mer tre. Dette kan vi velge å gjøre 
ved f.eks

1. Mer bruk av bioenergi

Bruke strøm til å  fyre med er ikke 
smart bruk av ressursen

2. Mer bruk av tre i bygg.

3. Erstatte andre klimauvennlige 
råstoff med klimavennlige tre. 

• Aller helst i en kombinasjon.



Energi



Smart bruk av ressursen?

Foredla vannkraft arbgigant og europas
batteri. Sette i arb eller fyre med?

Ved/bioenergi tillvekst på 30 mill
m3 = gjengroing 

1/3 GÅR TIL OPPVARMING OG 
SKAPER INGEN FLEIRE ARB 
PLASSER EI ELLER ØKNING I 
INNTEKT

Ressurs riktig utnyttet vil skape nye arbplasser
i lokalsamfunnet samt selge og bruke strøm meir og betre 

i tråd med klima og energi plan = grønt skifte i praksis.



Lokalt 
regionalt 
eksempel 
bygg i tre 

• Innteresse gjennom 
skog og tre 2006

• Deltagende på 
seminarer og kurs 2008

• Felles klima og 
Energiplan m Valdres

• Interpellasjon Hemsedal  
m vedtak 2016

• Med i revidert klima og 
energiplan

• Vedtak skoleutbygging 
Hemsedal 2019

• Interpellasjon H__dal



Interpellasjoner

• Hemsedal Hallingdal



Økt bruk av tre i H…dal
• Klima og Energiplan

I den felles planen for Hallingdal og Valdres 
hva det målsetting om at regionen skal få 
utbygd 4 massivtrehus innan 2015.

• Den felles regional planen for 
Hallingdal og Valdres var forløparen til 
kommunens eigen plan (Energi - og 
klimaplan for Hemsedal kommune 
2012 - 2015) og båe planar deler mykje
av dei same mål og tiltaka.

• Evaluering av tiltaksdelen i Energi – og 
klimaplan for Hemsedal 2012 - 2015 





• Rådmannen si innstilling: 

• Ordførar legg fram svar i møtet

• Kommunestyret har behandlet saken i møte 29.09.2016 sak 66/16 

• Behandling

• Hemsedal kommune vedtar følgende som et ledd i revideringa av Engergi og klimaplanen

• 1. Hemsedal kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje inne
bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. 

• 2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer. Dette 
skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 

• 3. Hemsedal kommune oppfordrer alle andre kommuner til i Hallingdal til å gjøre samme vedtak. 







Lokalt eksempel Hemsedal nye barne og ungdomskole



OPPSUMMERT

- Bakgrunn for valg av bygging av skole i massivtre
o Tydelig Endelig Politisk vedtak i 2019 etter mange år med påvirkning fra starten som hva en interpellasjon fra 2016.
● Frå eigedom har det heile vegen vore ynskjeleg med massivtre,

- Hvor kommer elementene fra?
● Woodcom - Brumundal

- Hvor mange m3 trevirke har gått med? Klimagevinst?
● Nærare 500 m3 

- Erfaringer så langt?.
● Inneklimaopplevelsen er unik. 
● Kortare byggetid med tanke på få lukka bygga. Færre arbeidsoperasjonar på byggeplass.
● Perfekt løysing Hemsedal med oppstart grunnarbeid tildlig vår og lukka bygga før vinteren.

- Fordeler ulemper
o Lego byggesett aktig derfor kjappere, strenge krav til precut hvis ikke må ting legges ut på og dermed noe mer krevende sånn sett ikke like 

fleksibelt som standard reisverk.
o Lyd isolering erfaring har visst at det må legges en påstøp på etasjeskillere for å skape mer bedre og nødvendig lydsiolasjon

- Ifht alternativene 
o Kostnad 5-8% dyrere. Sentralskulen 7,7 mill og fått 3 mill i stønad. Men manglende verdsetting av kortere byggetid som ofte betyr  mye.



Byggninger i 
Hallingdal

• Gol skule en investering til 250 mill vurdert bygd i 
tre? Hva med oppvarmingen? Hva med Hallingmo
idrettsahall ? Ny storhall!?

• Ål nye sjukestugu investring til …mill? vurdert
bygd i tre?

• Flå skogsbygden, bygd en barnehage i massivtre
bra!! 

• Nes nytt tinghus vurdert bygd i tre? 

• Hemsedal ny sentralskule bygges i massivtre. Så
Omsorgsboliger og mulig helsehus.



Utfyllende Klimagevinst i tilakskortet I gjeldende klima og 
energi plan

• Barne og Ungdom skole ca 500m3 
*2,6 = 1300 co2 ekvivalenter

• Omsorgsboliger ca 300m3 *2,6 = 
780 co2 ekvivalenter

• Helsesenter ca 200m3 * 2,6 = 520 
co2 ekvivalenter

• Tilsammen 2600 co2 ekvivalenter
mindre utslipp enn om bygd med 
standard byggemetode.



Konklusjon ved erfaring/kjennskap

• Viljen er der 

• Sakte men sikkert også kunnskapen

• Men vår jobb vil fortsatt være å påvirke å dele kunnskap for å skape 
forståelse. 

• Noen må gå foran. Aldri gi opp!



Invitasjon kommunal/regional klima vielse
Sted. Pers på Gol. Tid. 160322 kl 1210

• 1. Hallingdal kommuner har som målsetting at oppføring av 
kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med 
fornybare råstoffer. 

• 2. Bygg i kommunens regi skal oppføres med konstruksjon i tre, og det 
skal være klar overvekt av trematerialer i fasadene. Dette skal fremgå 
av anbudsgrunnlaget. 

• Signaturer:

• Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol


