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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tenk Tre består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.Nye anvendelser av tre har et stort verdiskapingspotensial, viser en ny rapport av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge. Rapporten som har sett på verdiskapingspotensialet i nye produkter fra massevirke og sidestrømmer fra tremekanisk industri, peker på store muligheter og økt verdiskaping basert på en større grad av norsk videreforedling. https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/7b754bfb24b744e29b044a863be9d971/r33-2019-verdiskapingspotensial-i-nye-anvendelser-av-massevirke-og-sidestrommer-.pdf

https://vimeo.com/344968579


Historie og tradisjoner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
TrenektFørst i 1997 forsvant siste rest av den landsomfattende murtvangloven fra 1904, vedtatt i etterkant av bybrannen i Ålesund. Loven gjorde det vanskelig å bygge høyhus i tre i norske byer i nesten hundre år.— I dag finnes ikke lenger formelle hindringer for urban trehusbebyggelse så lenge man kan dokumentere at man vet hva man holder på med. En følge er fornyet interesse for å bruke tre i bærekonstruksjoner, overflater og fasader i by, sier Aasmund Bunkholt i TreFokus.



Mobilisator nettverk

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-innovativt-bruk-av-tre/tredrivere/
https://www.innovasjonnorge.no/tre


Prosjektet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De nasjonale mål og rammene forteller at skog vil få en viktig rolle i bioøkonomien, og at bruk av tre vil kunne gi utslippsreduksjon og dermed bidra til redusert global oppvarming. De nasjonale dokumentene viser at utnyttelse av denne ressursen kan bidra positivt både med tanke på klima og verdiskaping. Av FNs klimapanels siste hovedrapport framgår det at økt bruk av fornybar biomasse vil spille en viktig rolle i å begrense klimaendringene, noe regjeringen også viser til i Meld. St. 13 (2014-2015)2 om ny utslippsforpliktelse for Norge. Regjeringens politikk for bioøkonomi omfatter bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, papir, tekstiler og andre produkter. De regionale mål og rammene viser at Rogaland har et stort uforløst potensiale når det gjelder bruk av tre som et bærekraftig materiale. Dokumentene viser at Rogaland kan øke sin verdiskaping knyttet til utnyttelse av skog både gjennom bruk av tre i bygninger, bioenergi og foredling av tømmer. I tillegg til disse overordna dokumentene, har kommuner utarbeidet en energi- og klimaplan. Bare et fåtall av disse nevner trebruk konkret. Dette viser et behov for å bevisstgjøre også kommuner om deres mulighet til å vise vei i bruken av tre. 



Hovedmål

• Økt bruk av tre i private og 
offentlige næringsbygg 
(eksempelvis kontorlokaler, 
sykehjem, skoler, 
landbruksbygg o.l.) 

• Økt kompetanse om bruk av 
tre gjennom offentlige 
anskaffelser 



Klimagassreduksjon



Global oppvarming;

En halv grad har alt å si

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Rapporten ble presentert i Sør-Korea kl. 03 natt til 8. oktober, og kan lastes ned her. Konklusjonen i den er klar: Å stoppe på halvannen grader er mye mer krevende enn togradersmålet. Men det er også mye å tjene på å gjøre det:Arktis vil være isfritt om sommeren én gang hvert århundre ved halvannen grads oppvarming. Ved to graders oppvarming, vil det skje minst hvert tiår. Med halvannen grads oppvarming taper vi 70-90 prosent av jordens korallrev. Med to grader vil nesten alle revene dø (minst 99 prosent).Mennesker verden over vil rammes fysisk eller økonomisk av klimaendringene ved halvannen grads oppvarming. Antallet vil stige med flere hundre millioner ved to grader.



Materialguide – klimagass



Klimagassreduksjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 Massivtre halverer CO2 utslippet fra materialbruk sammenlignet med bæresystemer i stål og betong.



Tre som byggemateriale
Bygging med massivtreelementer har følgende fordeler:
• Meget rask montasje – Kort byggetid 
• Gir behagelig arbeidsmiljø og senere godt innemiljø 
• Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs 
• Bygging med tre er positivt for Norges CO2 regnskap 
• Lav vekt – enklere fundamentering 
• Enkel innfestning av tekniske installasjoner. 
• Rent og attraktivt arbeidsmiljø i produksjon og på byggeplass 
• Redusert avfall på byggeplass og enkel gjenbruk 
• Gode egenskaper vedr. varme, fukt, akustikk og brannmotstand - hygroskopisk materiale
• Gode egenskaper vedr. avstiving og bearbeiding 
• Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger, svalganger etc.) 
• Alle trelastkvaliteter kan anvendes

Brukernavn
Presentasjonsnotater
http://www.itre-as.no/?page_id=10MassivtreMassivtreelementer er treplanker som er satt sammen til store treelementer. Treplankene legges normalt 90 grader på hverandre i 3 til 9 lag avhengig av bruksområde. Treplanken forbindes til hverandre (sammenføyes) med tredybler, skruer , spiker eller lim. Treplankene danner et byggelement som normalt har bredde fra 1,2 – 3 m og er opptil 16m lange. Vekt: 450 kg/m3Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.Kort byggetid og tørt byggByggetiden er en viktig faktor ettersom den har stor innvirkning på totalkostnadene. En kort byggetid medfører reduserte riggkostnader, lavere kapitalkostnader og bedre likviditet for utbygger, for eksempel ved tidligere leieinntekter.Utnyttelse av treets egenskaperTre er et hygroskopisk materiale. Det vil si at tre til en hver tid vil prøve å tilpasse seg de omgivelsene som er omkring treet. I praksis vil dette si at dersom luftfuktigheten i rommet er høyere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne oppta fuktighet.Dersom luftfuktigheten i rommet er lavere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne avgi fuktighet. De samme egenskapene har elementene når det gjelder å oppta og avgi varme.Arbeidsmiljø og ryddig arbeidsplassErfaringer fra pilotprosjekter viser at bygging med massivtreelementer er attraktivt for håndverkerne. Elementene er tørre, rene og lette å bearbeide f. eks. med hensyn til hulltaking. Bearbeidingen kan utføres med lett bearbeidings-verktøy. Tre oppfattes som et renslig materiale med mindre støv, fukt og søl. En ren og attraktivt byggeplass bidrar til godt arbeidsmiljø med de positive ringvirkninger dette har. Tekniske installasjonerUndersøkelser blant ulike grupper håndverker viser at de har positive holdninger til trebyggeri. Dette skyldes blant annet at innfesting og selve fremføringen av de tekniske installasjonene er enklere og raskere å utføre i trehus enn betongbygg. Gjennom en studie av ulike håndverksgrupper og antall personer som er involvert på en byggeplass i forbindelse med de tekniske installasjonene er det store muligheter for å redusere tid og kostnader på dette området. Med god planlegging av elektriske installasjoner og rørføringer er det mulig å integrere disse i elementene under elementproduksjonen. Kombinasjon med andre materialerMassivtreelementer lar seg lett kombiner med andre konstruksjonssystemer og materialer som for eksempel limtre, glass, stål, betong og stein Lav vektLav vekt gir redusert behov for store kraner og annet kostnadskrevende utstyr under montering på byggeplass. Samtidig som lav vekt gir reduserte transportkostnader. Lav vekt gir positive effekter på andre bærende bygningsdeler og fundamenter. Dette er spesielt fordelaktig ved dårlig byggegrunn og ved påbygning av flere etasjer til eksisterende bygninger. AvfallMassivtreelementer bidrar til minimal avfallsproduksjon på byggeplass. Dette er besparelse både i forhold til miljø og kostnader. Konstruksjonsfordeler skivevirkningMassivtreelementer kan virke som avstivende skiver. Dette kan være gunstig med tanke på overføring av krefter og stabilisering av bygget.



Tre og helse



Bioøkonomi og sirkulære bygg

Boretunet - Helen & Hard

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bioøkonomien er et skifte fra produksjon og foredling av fossile og ikke-fornybare karboner til bærekraftig produksjon og foredling av fornybare karboner.



Trefjøs – Bioøkonomisk fjos?

• Evje- Pretre & Riska Sag

Brukernavn
Presentasjonsnotater
700 melkefjos i Rogaland må bygges om når kravet til lausdriftfjos trer i kraft 2034.https://www.landbruk.no/biookonomi/gjengroing-av-utmarka-er-et-miljoproblem/



Næringsbygg

KONTOR -VALLE WOOD – Oslo -2019

BIBLIOTEK, BANK OG LEILIGHETSBYGG- SAMLING – Nord-Odal 2019

KONTOR– FINANSPARKEN-Stavanger 2019

Helen & Hard

Helen & Hard

LUND+SLAATTO KONTOR –Lyse Elnett– Sandnes -2020

SAAHA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
https://www.aftenposten.no/osloby/i/ngbgkm/Dette-bygget-har-du-aldri-sett-maken-til-i-Oslohttp://kunstbanken-offentligkunst.no/vare-utstillinger/bibliotek-bank-og-leilighetsbygg-nord-odal-2019/?newWindow=1



Skole

NYE SAULAND SKOLE - Helene & Hard

NYE HORTEN VGS- LINK arkitektur Kongsvinger ungdomsskole- hlm arkitektur



Bolig

Skogveien –Ås - Dyrø og Moen as - Studentsamskipnaden Ås 

Husene i skogen/Eplestien – Jåttå/Tasta- Helen & Hard – Ineo Eiendom AS

Vindmøllebakken – Stavanger Øst –
Helen & Hard- Kruse Smith

SIS Ullandhaug – Ark Vest-
Faber Bygg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Veidekke har skrevet kontrakt med Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) om å bygge åtte blokker med totalt 795 studenthybler. Dette blir trolig verdens største studentboligprosjektet i massivtre.https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/starter-bygging-av-nye-studentboliger-article133366-8108.html



Innovasjon

• Finansparken, Mjøstårnet, Skipet



Muligheter
Energihuset- Smedvig Eiendom- Helen&Hard

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunestyret i Birkenes vedtok i feb 19 at alle deres formålsbygg skal bygges i tre 🌲😃 Dette skal sørge for minst en halvering av utslipp av klimagasser sier ordfører Anders Christiansen og kommunalsjef Halvor Nes. Birkenes er den første på sørlandet som gjør et slik vedtak! 😃👏https://morgenbladet.no/kultur/2019/05/en-bank-av-plank?fbclid=IwAR1HsY3Hl3F19uBqszUEagt31UnSmoWS0MdKQ4iTgn79Yx9NqjJm2Tkd1jA



Kunnskap

Brukernavn
Presentasjonsnotater
http://www.trefokus.no/treveilederenVerdikjeden med entreprenører, arkitekter, rådgivere og konsulenter i Rogaland er pt lite utviklet mht trebyggeri. Få eller ingen har god erfaring, og kompetanse må bygges gjennom konkrete prosjekter. Dette er en kritisk suksessfaktor for at vi skal få den gode utviklingen som vi ser flere steder i landet. 



Kommunalbanken

Brukernavn
Presentasjonsnotater
så er dette lån som gir en litt lavere rente til investeringer som er «grønne». Bruk av tre er i de fleste tilfeller noe som kvalifiserer til grønne lånhttps://www.kommunalbanken.no/no/utlån/grønne-lån Kan for øvrig legge til at det nå gjøres utrolig mye spennende på rundt bruk av massiv-tre rundt omkring i kommune-norge!  I fjor lånte vi ut flere milliarder kr til denne typen prosjekter, dessverre ingen av de i Rogaland. Du får bare ta kontakt om du ønsker mer informasjon! LARS STRØM PRESTVIKUtlånsdirektør



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brev fra KMD fra 31/5-19 bekrefter at man kan bruke PBL til å gi føringer på byggematerialeKMD har gitt svar på forespørsel fra Kristiansand Kommune at de i sine reguleringsbestemmelser kan vedta bruk av tre i bærende konstruksjoner. Denne presiseringen fra KMD vil nok flere kommuner landet over ha nytte og glede avKunnskap om at man kan bruke reguleringsbestemmelsene til å realisere miljøvennlige prosjekter i kommune Norge er av stor betydning. Vedtak om bruk av tre må tas politisk slik at det blir gitt en klar bestilling til administrasjon. Ellers er det, som for oss alle, lett å gjøre som vi alltid har gjort – velge det trygge som man har kunnskap og erfaring med.





Tredriver

Kristin Bryne-Sandvik
Byggitre.no
kristin@byggitre.no
92678176

mailto:kristin@byggitre.no


• Hva er på trappene i regionen?
• Hvordan kan vi lære av erfaringen og innovasjon som regionen har fått til nå.
• Energihuset - byggherre perspektiv- tidlig fase -Smedvig Eiendom (ca 10 min)
• Fra ide til prosjekt- hvor har vi mest å hente? - Helen & Hard (ca 15 min)
• Finansparken- utfordringer og lærdom- Veidekke Entreprenør (ca 15 min)
• Hvordan kan vi samarbeide for å fortsette "tretrenden" og beholde 

innovasjonstakten. 
• Veien videre…….

Verdikjededialog
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