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Presentere Statsbygg sin utredning – omfatter mer enn Statsbygg sine egne arbeider, erfaringer og virkemidler.Arbeidet utført på Strategi og utviklingsavdelingen i Statsbygg.



BRUK AV TRE I OFFENTLIGE BYGG  –  
UTREDNING FOR LANDBRUKS OG MATDEPARTEMENTET 

Problemstillinger i gitt oppdraget: 
• Utrede kunnskapsgrunnlaget for økt bruk av tre 

i det offentlige ut fra samfunnsøkonomiske, 
økonomiske-administrative, miljømessige og 
teknologiske konsekvenser. 
 

Underliggende målsetning er å øke volumet 
både i masse og anvendte byggeprosjekter 
 
Metode 
• Sammenstilling av eksisterende kunnskap og 

forskningsresultater. 
 
Utredningens hovedfokus: 
• Materialvalg med fokus på tre ut fra det 

offentliges byggeprosesser, skala og miljøkrav 
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Kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan det offentlige kan bidra til å øke bruken av tre i byggebransjen.Problemstillinger:Oppdraget har en svært bred tilnærming til problemstillingen som omfatter mer enn arkitektur og byggeprosesser direkte, men også bakenforliggende mekanismer som styrer beslutningsgrunnlaget.Metode:Det er ikke gjort noe eget forskningsarbeid i denne utredning – kjent kunnskap og erfaringer er sammenstilt.Statsbygg fikk utarbeidet 3 delrapporter som grunnlag for utredningen: Treteknisk laget en sammenstilling av flere miljø og klimaeffekter ved bruk av tre.Rambøll innhentet erfaringer fra andre offentlige aktører og byggebransjen generelt gjennom intervjuer og kjent forskningsmateriale. De har sett på ihvilken grad tre brukes og hvilke barriere som eksisterer i bransjen.Rambøll samlet også informasjon om hvordan det offentlige har jobbet strategisk for økt bruk av tre i sammenliknbare land. Sverige Finland og mellomeuropa. 



DET OFFENTLIGE SOM BYGGHERRE – 
RAMMEBETINGELSER OG PRAKSIS FOR MATERIALVALG 
 
Forskrift om offentlig anskaffelser  
• Offentlige anskaffelsesregler gir mulighet for å 

velge tre direkte, men generell praksis er at 
materialer likestilles med mindre det er gitt 
overordnede føringer om bruk av tre. 

 
Måleparametere for prosjektstyringen  

 
• Det offentlige styres generelt av de samme 

rammebetingelser som andre byggherrer; tid og kost! 
 
• Økte miljøambisjoner vil legge klarere føringer for 

materialvalgene. 
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Innledning til folien:  StatusOffentlig sektor er en stor aktør som har svært varierte byggeoppgaver og ulik organisering gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale eierskap.  Men de overordnede rammebetingelsene er i stor grad de samme:Anskaffelser: Oppdragsgiver eller bruker kan gi føringer for prosjektene ut fra gitte preferanser (stedstilpasning, virksomhetens identitet, miljøkrav etc) , men i stor grad er det arkitekt og prosjekteringsgruppe som gjennom konkurranser eller i prosjektutviklingen som foreslår materialer.Selve anskaffelsen av materialet skal uansett ut på et åpent marked innenfor EØS og det må eksistere eller utvikles i løpet av prosjektet.Måleparametere:Prosjekter i tre utgjøre en begrenset andel av det totalt volum i det offentlige (det mangler tall på hvor mye som faktisk bygges i tre)Utredningen viser at en ut fra et rent kostnads og effektivitetsperspektiv velger bort trebaserte løsninger fordi det  er forbundet med en tilleggsrisiko.Erfaringer fra offentlige aktører, som utfordrer dette, er at de enten har ihuga ildsjeler som pådrivere internt, og/eller at det utvikles overordnede program for virksomhetene (Avinor) eller har utviklet egne treprogram slik man har gjort i Trondheim, Bergen og Stavanger – Miljøambisjoner nedfelles i konkrete miljømål i byggeprosjekter både i stat og kommune. Statlig politikk - tildelingsbrev, plan og bygningsloven - kommuneplankrav, områdeplanerHøyere miljøkrav i prosjekter i framtiden vil gi mer og mer fokus på materialvalget. Effektiviseringstiltak knyttet til klimagassutslipp fra energiforbruk er i ferd med å bli marginalt. Materialvalg får  en derfor en større andel av utslippene når utslipp knutt til energi er i ferd med å marginaliseres.



 
 
 

OFFENTLIGE BYGGEPROSJEKTER  
NOEN ERFARINGER 

• Avinor:  
• Bruk av tre i terminalbygg som del av en 

tydeligere klima- og miljøsatsing:  
 Tre gir bedre klimagassregnskap. 
• Utvikling av modulsystem for 

terminalbygg som er overførbart fra 
flyplass til flyplass. 

 
• Forsvarsbygg: 

• Bruk av massivtre i boligbygg i 
tilknytning til Rena leir. 
 
 

 
                 Arkitekt: LPO - arkitekter 
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To statlige instanser som går foran!



DET OFFENTLIGE SOM BYGGHERRE – 
RAMMEBETINGELSER OG PRAKSIS FOR MATERIALVALG FORTS. 

 
Kunnskapen om materialer i bransjen: 
 
• Offentlig byggherrer besitter i stor grad den samme 

kompetansen og erfaring som den private del av BAE- 
næringen i bruk av tre. 

 
Prosesser og erfaringsoverføring i  offentlige 
byggeprosjekter: 
 
• Kunnskapsoverføring fra prosjekt til prosjekt er lite 

systematisert også i det offentlige – pilotprosjekter gir 
lite kontinuitet. 

• Offentlige byggeprosjekter kan ofte omfattes av 
usikre budsjettmessige tildelinger som bidrar til 
redusert kontinuitet.  
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Praktiske rammebetingelser:Kunnskap: Statsbygg sin erfaring gjennom dette arbeidet er at det generelt er lite praktisk erfaring i bruk av tre i byggebransjen generelt.Jfr. Rambøll rapport – et relativt lite miljø har mye kunnskap, men ingeniører og entreprenørbransjen mangler generelt mest kompetanse og erfaring i bruk av tre. Rambøll sin erfaring er at dersom ingeniøren og entreprenører er skeptisk eller negativ til bruk av tre blir det valgt bort.Treteknisk har forsket på informasjonsbehov hos ulike aktører og søylediagrammet viser hva de trenger mer kunnskap om.Prosesser: Erfaringene fra Norvegian Wood og andre byggerier i tre den senere tid, er at prosjektene i liten grad har gitt ringvirkninger i form av kunnskapsspredning hos aktørene eller markedsgrunnlag for produktutvikling.Prosjektene og prosessene gir spesialiserte løsninger som i mindre grad er overførbare for bransjen forøvrig.



BARRIERER FOR VALG AV TRE I OFFENTLIGE 
BYGGEPROSJEKTER 

• Offentlige byggeprosjekter måles generelt på lavest mulig risiko for 
kostnadsoverskridelser.  

 
• Ved manglende kunnskap øker risikoanslaget. 

 
• Egenskaper ved tradisjonelle, sekvensielle prosjektmodeller kan være 

barriere for tverrfaglig samhandling som ofte er et premiss for innovative 
prosjekter. 
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Fasene i et byggeprosjekt gir rammen for beslutninger med betydning for materialer. Utviklet for å minimere risiko.Hindringer knytter seg til beslutningsstrukturer, prosjektmodeller og valg av entrepriseform. Skiftende oppdragsbetingelser og bevilgninger kan gi avbrudd i prosjekter, noe som representerer en risiko i utviklingsprosjekter mht å holde fokus, kompetanse og entusiasme for prosjektetUtviklingsprosjekter krever andre prosjektmodeller enn den tradisjonelle og sekvensielle modellen. Kunnskap og bevissthet om materialvalg ut fra tekniske krav og miljøkrav må foreligge tidlig i prosjektene.



 
TRE MÅ VÆRE ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV 

• Environmental Product Declaration (EPD) 
for det enkelte produkt. 
 

• Klimagassberegning  (inkl. 
Livsløpsanalyse; LCA). 

 

• Beregning av karbonlagringseffekt:  
  Behov for ytterligere operasjonalisering 
 

Behov for videre metodeutvikling og 
bedre data for miljøvurderinger. 
 
• Oppnå bedre estimater av miljømessige 

fordeler sammen med andre tekniske 
vurderingskriterier. 
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Som underlag for anskaffelser trenger det offentlige gode datagrunnlag og verktøy for å oppnå miljøambisjoner og målsetninger.Statsbygg etterspør EPD-er i alle prosjekter og vi ser at det har ringvirkninger for bransjen.Klimagassberegninger gir etter hvert erfaringstall, men verktøyet har stort potensiale til å nyansere mellom ulike produkter og analyser.Internasjonalt er det ulik oppfatning av hvordan karbonlagring i tre skal beregnes – inkl. nye trær i byggets levetid. Etc.Metoder og verktøy må utvikles for å ta rettferdige og miljøvennlige valg.



TRE SAMMENLIGNET MED ANDRE MATERIALER 
• Tre er i utredningen sammenliknet med tilsvarende komponenter framstilt i 

andre materialer; stål og betong, og for ulike isolasjonsmaterialer.  
 

1. Sammenlikning av LCA med data knyttet til: 
 Råvareuttak og produksjon 
 Bruksfase 
 Avfallshåndtering 
 LCA-tekniske utfordringer 

 
2. Sammenlikning med utgangspunkt i beregninger foretatt ved 

klimagassregnskap.no (Civitas AS). 
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I utredningen er tre vurdere opp mot andre alt. materialer (stål, betong, isolasjon). Konkl: Tre fornuftig etter nærmere vurdering med KGR og LCA + EPD for det enkelte produkt. Tre kan da komme godt ut/være fornuftig som alternativ. 



TREPRODUKTER HAR ULIKE MILJØEGENSKAPER 

• Tre er ikke alltid bare tre 
 
• Stor variasjon mellom treprodukter og 

dette kommer i liten grad fram i 
beregningsverktøy pt. 
 

• Bearbeiding og behandling av materialer 
har stor betydning for 
miljøegenskapene.  
 

• Det har stor betydning for 
karbonlagringseffekten at de trebaserte 
byggematerialene kan energigjenvinnes 
ved avhending. 
 

• Tre, brukt på rett måte, er et 
   godt miljømessig alternativ 
   basert på dagens kunnskap.  
 

 



ER TRE TILGJENGELIG FOR «URBANT BYGGERI» ? 

To markeder – småhus og fleretasjes bygg 
 
Norske aktører er små bedrifter 
 
Norsk skogindustri utgjør en beskjeden andel 
av tilbudt virke i EØS-området. 
 
Nettoimport av trevirke til byggenæringen i 
Norge 
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Økt bruk av norske treprodukter en bakenforliggende bestilling fra LMDUtvikling av byggenæringen, ulike byggemetoder og materialvalg, skjer i et samspill mellom oppdragsgiver, de som utfører byggeoppdragene og materialleverandørene.For å utvikle prosjekter i tre på en rasjonell måte kreves god kommunikasjon mellom byggeherre, prosjekterende og produsenter for å utveksle kompetanse effektivt og minimere risiko. Det finnes i liten grad norske leverandører til bygg i tre i større skala gjennom industrialiserte produkter. Markedet fra norske produsenter er i stor grad tilpasset småhusproduksjon.Byggebransjen er i stor grad avhengig av import av både produkter, kunnskap og utførelse fra utlandet – spesielt Sverige og mellom- Europa. 



HVA KAN GJØRES FOR AT DET OFFENTLIGE BYGGER I TRE ? : 
KONKLUSJONER  OG ANBEFALINGER TIL LMD 
 
Når tre ikke blir valgt i byggeprosjekter kan det forklares med liten erfaring, få bedrifter for 
effektiv produktutvikling og dermed høyere risiko selv om det i utgangspunkete ikke er noen 
tekniske eller økonomiske barrierer 

 
• Det er risiko forbundet med å gå først (‘kollektivt problem’) 

 
• Det offentlige kan opptre som bevisst innkjøper, samt stimulere til pilot- og kunnskapstiltak som kan 

redusere barrierene for valg av tre. Være en krevende kunde! 
 
• Ved å stimulere til bruk av etablerte løsninger og standardiserte systemer kan det offentlige bidra til 

kunnskapsspredning og markedsutvikling. 
 
• Ved å bidra til standardisering av løsninger kan en senke terskelen for bruken av tre i bransjen 

generelt. 
 

• Tiltak for å styrke datainnhenting og sammenstilling som bedre grunnlag for teknisk og miljømessig 
dokumentasjon. 

 
• Forbedrete verktøy for beregning av miljøeffekter i livsløps (LCA) perspektiv, samt videreutvikling av 

beregningsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), og livssykluskostnader (LCC). 
 

• Innlemme tre i preaksepterte løsninger og standarder. 
 

 

 



 
 Tidlig integrering av tverrfaglig kunnskap – 

utvikle nye prosjektformer. 
  
 Kontinuitet i kunnskapsoppbygging og 

kunnskapsoverføring gjennom hele 
prosessen  

 
 Forutsigbarhet for næringsaktører i 

prosjektet for å utvikle  produkter og 
løsninger parallelt med prosjektering. 
 

 Valg av tre som bygningsmateriale krever 
gode tekniske egenskaper, god 
dokumentasjon av produktene og 
dokumenterte miljøeffekter 
 
 

 
 
 

 
 

BRUK AV TRE I DET FRAMTIDIGE BYGGEPROSJEKT 
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