
TREARKITEKTURKONFERANSEN 2014 
STATSBYGGS TREPROSJEKTER 
Michael Lommertz (FA) 



FRA ARKTIS I NORD TIL ANTARKTIS I SØR  
FRA TOKYO I ØST TIL SAN FRANCISCO I VEST 

•  Hovedkontor og 5 regionkontor 
•  Forvalter 2,7 mill. m²  

•  Ca 2350 bygninger på 600  
eiendomskompleks  

•  170 bygninger på 67 eiendomskompleks i 55 
land 

•  860 ansatte, ca. 460 på 
regionkontorene (350 arbeider med 
drift) 

•  Ca. 100 aktive prosjekter 
•  Ca. 60 mindre prosjekter (ombygging/ 

brukertilpasninger) 



KORT OM MEG 

Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL, AKNW 
 
•  2014 – Statsbygg, seniorarkitekt i FA (arkitektur og kulturminne) 

•  (bl.a. HiH Evenstad, MH2, Uio LV) 
•  Prosjekteringserfaring passivhus og bærekraftig materialbruk 

•  2010-2014 NAL Ecobox, leder fra 2012  
•  (bl.a. Framtidens bygg og bygder, Tre og by, PO Brekstad) 

•  2002-2010 arkitekt i Tromsø  
•  (prosjektering i alle faser og av de fleste bygningstyper) 

•  Bakgrunn fra bærekraftig prosjektering i Tyskland 
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STATSBYGGS MILJØSTRATEGI  

Fire satsingsområder 
•  Statsbygg er den første store aktøren i BAE-

næringen som har satt fokus på klimaendringer 
og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg i sin 
miljøstrategi. I tillegg til å redusere 
klimagassutslipp, er det fortsatt svært viktig å 
begrense bruk av materialer som inneholder 
helse- og miljøfarlige stoffer, samt øke fokus på 
arealeffektivitet. 
•  De fire satsningene i miljøstrategien er: 
• energibruk 
• materialbruk 
• lokalisering og stedsutvikling 
• miljøtiltak internt i Statsbygg 



STATSBYGGS MILJØSTRATEGI - MATERIALBRUK  

Langsiktige miljømål mot 2030 

•  Miljøvennlig materialbruk med lavest mulig 
klimagassutslipp og minimalt innhold av 
helse- og miljøskadelige stoffer. 
•  Påvirke byggenæringen gjennom å stille 

krav til dokumentasjon av samlet 
miljøbelastning på produkter. 
Miljødokumentasjon legges til grunn for valg 
av produkter. 
•  Utvikle et faglig grunnlag og fastsette 

måltall for klimagassutslipp fra materialer 
per kvm bygg og år, knyttet til en bestemt 
bygningskategori og -størrelse. 

I det nye ambassadeanlegget i Kathmandu er det lagt vekt på å bruke 
kortreiste og lokalt tilgjengelige materialer i løsninger som 

samsvarer med lokal byggeskikk og tradisjoner. Foto: Ashesh Rajbansh 



STATSBYGGS MILJØSTRATEGI - MATERIALBRUK  

Miljømål 2011-2014 
 
• Statsbygg skal stille krav til dokumentasjon i form av EPD 
til minimum 10 produkter i forskjellige produktgrupper, ut 
fra produktets betydning og omfang. Det mest miljøvennlige 
produktet tilstrebes valgt. 
 
• Unngå bruk av materialer som inneholder mer enn 0,1 
vektprosent per stoff på Prioritetslista og Kandidatlista. 
 
• Det skal brukes metaller med høy resirkuleringsgrad, og 
bruk av materialer fra knappe, ikke-fornybare ressurser skal 
reduseres. Tropisk trevirke og trevirke fra ikke bærekraftig 
skogsdrift skal ikke benyttes. 
 
• Statsbygg skal i sitt rådgivnings- og planleggingsarbeid 
alltid vurdere arealbehov og arealeffektivitet samt 
vektlegge generalitet og fleksibilitet i løsninger. 

Steinkjer tinghus. Foto: Trond Isaksen 



BAKGRUNN 

For drøyt ett år siden ble rapporten  
TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE 
lagt frem. 
 
Følgende konklusjoner ble trukket: 
 



BAKGRUNN 
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. 



BAKGRUNN 
•  Oppsummert fra rapporten: 

•  Tre som bygningsmateriale kan være en måte for det offentlige 
til å bidra til å nå nasjonale mål på klima og miljøområdet 
•  Det offentlig bør være en krevende kunde – dette kan føre til 

pilotprosjekter hos offentlige byggherrer med en klar 
innretning å utvikle standardiserte konsepter som egner seg for 
repetisjon 
•  Det offentlige kan i større grad enn i dag aktivt etterspørre 

byggetekniske løsninger der tre kan være et alternativ 



HVA HAR SKJEDD HOS OSS ETTER DET? 

Noen påstander: 
 
Økt bevisthet 
Flere krefter som satser på tre 
Kunnskapsnivå har økt 
Intern opplæring 
Økt forståelse for tre som bygningsmateriale 
 

•  I alle fall noen konkrete prosjekter: 



HIH EVENSTAD - ADMINISTRASJONSBYGGET 



HIH EVENSTAD - ADMINISTRASJONSBYGGET 

•  Mulighetsstudie initiert av bl.a. 
tredriveren i Hedmark 
•  Utlysning av totalentreprise  
•  Ø.M Fjeld med Ola Roald AS vant 

konkurransen 

•  Prosjektet skal bygges i massivtre 
•  Innovativ utnyttelse av massivtreets 

egenskaper 
•  Fokus på naturlig ventilasjon 

•  Forprosjektet startes nå 

 
 

HiH Evenstad, mulighetstudie administrasjonsbygg 
Arkitekt: Ola Roald 



MH2 UIT – PARKERINGSHUS I TRE 

•  Europas største parkeringshus i tre 
•  Planlagt for ca 430 biler 
 
•  Mulighetsstudie initiert av Statsbygg 
•  Om det viser seg at prosjektet er 

gjennomførbar og  UiT ønsker dette: 
•  Utlysning av totalentreprise ? (mer 

egnet for et parkeringshus) 

 
 

Parkeringshus i Skellefteå 
Arkitekt: AIX Arkitekter AB 

 Fem etasjer, hvorav en etasje forretning.  
Ca. 120 plasser. Bygd 2008-2009.  



MH2 UIT – PARKERINGSHUS I TRE 

Status: 
•  Søkt om tilskudd for mulighetsstudien 

hos IN 
•  Planlagt å bli pilotprosjekt i Tre og 

samferdsel 

•  Mulig besparelse ved å bygge i tre i 
dette tilfelle 10 MNOK? (belyses i 
mulighetsstudien) 

 

 
 

Holzparkhaus Murau/Østerrike 
Arkitekt: Architekturbüro Heiliger, Graz 

Tre etasjer, hvorav to til parkering og en til forretning. 61 parkeringsplasser.  
3 600 kvm. Bygd i 1999/2000.  

Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. 
Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet 
og deretter sette det inn på nytt.



MH2 UIT – PARKERINGSHUS I TRE – HVORFOR? 

•  Miljø 
•  Reduksjon av CO2-utslipp (både ved reduksjon av CO2-utslipp og ved å utnytte CO2- 

lagringsegenskaper) 
•  Brann 

•  Et parkeringshus i tre kan derfor ved brann anses som bedre enn et parkeringshus i stål og/
eller betong. 
•  Kostnader 

•  Ved god planlegging i tidligfasen kan kostnadene reduseres. 
•  Fremdrift 

•  Å bygge med prefabrikkerte treelementer er svært tidseffektivt. 
•  Fleksibiliteten 

•  Et parkeringshus i tre er lett demonterbar og kan gjenbrukes.  
•  Samfunnsansvar 

•  Med bakgrunn i Statsbyggs hovedstrategi om å være en rollemodell i BAE-næringen gir et 
parkeringshus i tre med gode muligheter for repeterbarhet mening. 
•  Omdømme for SB (også for UiT) 

•  Byggingen av et parkeringshus i tre vil i lyset av fordelene påpekt ovenfor kunne bidra til 
positivt omtale av både Statsbygg og UiT. 



MH2 UIT – PARKERINGSHUS I TRE – BRANN 

•  I et parkeringshus kan ved brann oppstår 
høye temperaturer innen kort tid (500˚C 
innen 5 minutter).  
•  En bærekonstruksjon i tre vil være mye 

lenger stabilt enn f. eks. en 
bærekonstruksjon i stål som kollaberer 
relativt rask ved høye temperaturer (ca. 
450˚C).  
•  Betong vil miste 2/3 deler av trykkfastheten 

ved 650˚C, men tre beholde en stor del av 
bæreevnen selv ved 1 200˚C. 



SENTER FOR HUSDYRFORSØK PÅ ÅS 

Bakgrunn: 
 
•  Tidligere idéer om en zero-emission-

campus (Trefokus, NAL-Ecobox) 
•  Studentboliger på Ås 
•  Tre og landbruk 

•  Prosjektet starter som stål- og 
betong konstruksjon 



SENTER FOR HUSDYRFORSØK PÅ ÅS 

Hovedfunksjoner:  
•Administrasjon og verksted  
•Undervisning og studiefasiliteter  
•Forskningsfasiliteter  
•Kapasitet :  
•Storfefjøs: 344 storfe  
•Småfefjøs: 360 sau/geit  
•Grisefjøs: 300 griser  
•Stall: 6 hester  



SENTER FOR HUSDYRFORSØK PÅ ÅS 

•Kontraksform: Samspillskontrakt  
•Kontraktsverdi: 213,5 mill.kr (eks.mva)  

•Entreprenør: Samspillsgruppe ledet av 
Skanska Norge AS, med  
•  Rådgivere:  
•  ØKAW Arkitekter  
•  Multiconsult  
•  Nyrèns Arkitekter  
•  Link Arkitektur Landskap 
•  Landbruksrådgivning Øst AS  



SYSSELMANN PÅ SVALBARD – UTVIDELSE 

•Tilbygg  i massivtre 
•  Størrelse 600 Kvm 
 
•  Kontraktsform: Totalentreprise 
 
•Entreprenør: LNS Spitsbergen 
•  Rådgivere:  
•  LPO arkitekter 
•  Multiconsult  
 

Skisse 
Jarmund Vigsnæs arkitekter as 

 
.  

Modell 
Jarmund Vigsnæs arkitekter as 

 
.  



HVA ER EGENTLIG PROBLEMET? 

Noen tanker til slutt om hva som  er årsaken 
til at det fortsatt bygges lite i tre: 
 
•  Kompetansemangel 
•  For få leverandører 
•  Valg av entrepriseform 
•  Uvitenhet om treets (gode) egenskaper, bl.a. 

brann 
•  Skepsis 
•  Manglende forståelse for tre som 

bygningsmateriale 
•  For lite innovasjon blant prosjekterende? 

 



Spørsmål? 
 

Takk for oppmerksomheten. 
 
 
 

…Tre er fremtida… 


