
«Skog og bygging i tre er ett av svarene på 
klimautfordringene», Mære 16.01.2018 

• Miljøeffekt ved økt trebruk
• Hvordan kan vi vite hva som er sant?
• Arena Skog => økt trebruk => økt miljøeffekt
• Nye bygg og byggemetoder
• Landbruksbygg





Miljøeffekt av økt trebruk

• Tilvekst av 1 m3 gran binder 1,6 tonn CO2 (FAO)

• «Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan 
føre til en utslippsreduksjon på inntil 9,5 mill tonn CO2 per 
år om hundre år» St.meld. nr 39 (2008–2009)

• Potensiale for å øke avvirkningen 

med 35% til ca. 15 mill m3 årlig.

Dette vil gi en ytterligere CO2 effekt 

på 3 mill tonn pr år (Skog og landskap) 



Tre mot betong – en føljetong…. Hvordan kan 
vi vite hva som er sant?
• En svensk undersøkelse (SP) hevdet at betong kan 

være like miljøvennlig som tre.

• Aplan Viak  - «plukket det fra hverandre» i et tilsvar.

• Linea Universitetet har kommet med innlegg.

• Eggen Arkitekter, Bård Solem har bygget og beregnet,

Åsveien Skole,  - rett bruk av tre kan gi betydelige

miljøeffekter. 

Les mer: https://arenaskog.no/2017/09/tre-vs-betong/



Åsveien Skole

- 55 % -35 % -54 % Kilde: Eggen Arkitekter



«Whats on stake?»

• Hulldekke i tre:

 Kan gi 90 % reduksjon av 
klimagassutslipp

Kilde: Eggen Arkitekter



Rett produkt fra rett leverandør

• Lokal produksjon

• Fornybare eller
fossile
energiressurser

• Transport

• Sløsing



•Hva?

•Hvorfor?

•Hvordan?

Miljødokumentasjon

• Myndigheter, byggherrer og 
utbyggere

• Muligheter med tre

• Økt konkurransekraft

EPD (Environmental Product Declaration) 

miljødeklarasjon for et produkt.

EPD oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et 

ferdig produkt eller en tjeneste 



Skrått blikk 

• FNs klimapanel; utslippene må reduseres med 40–70 prosent innen 2050.

Dette innebærer mellom 1,5 og 3,1 tonn klimagassutslipp per

verdensborger i 2050.

Mitt (tidligere) forbruk av fyringsolje var 3 000 liter eller 7,9 tonn CO2,

dersom vi slutter å fyre vil vi oppfylle kravet for vår familie på 5.

• 9,5 mill tonn CO2 ved trebruk (FN mål om 100 år)tilsvarer at hel Norges bilpark 
(2,6 mill biler)    kan kjøre 20 000 km.





✓ 3-årig klyngeutviklingsprosjekt 

✓ Tidsavgrenset og målrettet arbeid for å 
forsterke og akselerere utviklingen av klyngen

Prosjektet

Arena Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag –
verdikjedesamarbeid siden 2005

✓ En erkjennelse av gjensidig avhengighet

✓ Enighet om at en oppnår mer sammen





Innovasjons-
og 
kompetanse-
prosjekter

Prosjektteamet



Pågående prosjekter

✓ Mer bruk av tre i bygninger -
høyhus i tre i 6. etasjer

✓ Økt konkurransekraft for lokalt 
produserte byggevarer

✓ Forstudie massivtreproduksjon i 
Trøndelag

✓ Wood-based cities – positive 
miljøeffekter med økt trebruk

Økt trebruk gjennom standardiserte 
produkter og løsninger for byggebransjen



Norsk byggeri – status:

• Vi bygger 30 000 nye enheter 
årlig.

• 50 % er eneboliger 
• Økende andel av nye bygg er 

leiligheter i urbane strøk. 



Eneboliger

• Mer urbant byggeri medfører at eneboliger 

blir mindre dominerende



Industrialisering:

• Standardiserte byggemetoder utført slik 

at kunden oppfatter det som skreddersøm

• Bygging med elementer

• Bygging med moduler



Store trekonstruksjoner – binder CO2

• Steien Bru, Alvdal.

• Lengde 88,2 m

• Verdens lengste limtrebru

• Fagverkskonstruksjoner i 

limtre



Moelven snudde brua! 

• Treet i Bergen, 14 etasjer, 51 meter.

• Bæresystem i limtre, 

moduler plassert inne i konstruksjonen

Neste prosjekt, Mjøstårnet

18 etasjer, 80 meter.



Valle Wood



Landbruksbygg

• Ett landbruksbygg på ca. 18x50m har en CO2 
effekt på ca. 400 tonn

• Bygde vi alle nye landbruksbygg i Norge I tre 
framover sto de alene for 10% av målet om 
økt trebruk på 1,25 mill kbm/år I Norge. 

(Øyen, 2013)



Nyttige nettverk:
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