
Stavneblokka, sluttrapport og håndbok, oktober 2012                                                                                                     1 

 
 

 
 
 

Stavneblokka i videreutvikling,  
-miljø, identitet, og produksjon  

 
Prosjektrapport fase II 
 
Håndbok for produksjon 
 
 
 
Kristin Støren Wigum, Anne Sigrid Nordby og Kenneth Urdshals,  November 2012 

 



Stavneblokka, sluttrapport og håndbok, oktober 2012                                                                                                     2 

 
 
INNHOLD 
 
 
Del 1: Prosjektrapport, videreutvikling av Stavneblokka Fase II................................ 3 
Bakgrunn og innledning.................................................................................................. 3 
Målsetting for fase II...................................................................................................... 3 
Resultater fra fase II...................................................................................................... 4 
Veien Videre ................................................................................................................. 9 
 
Del 2: Håndbok for egenproduksjon av Stavneblokka og sjølbygging....................... 12 
Kontaktinfo ................................................................................................................35 
 
 
Vedlegg 

1. Miljørapport fra Hambra 
2. Forretningskartlegging og identitetsbeskrivelse fra Black Moose 
3. Eksempel på tilbud ved bruk av Stavneblokka i prosjekt, Majorstuen Barnehage 
4. Prosjektregnskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavneblokka, sluttrapport og håndbok, oktober 2012                                                                                                     3 

Del 1: Prosjektrapport, videreutvikling av Stavneblokka Fase II 
 
 

Bakgrunn og innledning 
 
Finansiering og eierskap til konseptet 
Stavneblokka ble utviklet i samarbeid mellom Stavne Arbeid og Kompetanse KF ved Kenneth Urdshals, 
Anne Sigrid  Nordby, arkitekt og forsker ved NTNU, og  Kristin Støren Wigum, industridesigner og forsker, 
Gaia Trondheim. Prosjektet ble i fase I finansiert av Innovasjon Norge og Framtidens Byer/ Trondheim 
Kommune. Franzefoss Gjenvinning, Trondheim, ga prosjektet fri tilgang på kildesortert trevirke fra 
riveprosjekter. Produktet har vært gjennom videreutvikling, fase II med mål å forenkle produksjonslinjen og 
utvikle et helhetlig salgskonsept. Prosjektet har i fase II vært støttet av Husbanken og Framtidens Byer/ 
Miljøverndepartementet, og hatt videre industrielt samarbeid med Franzefoss Gjenvinning. Stavne A&K KF 
er ikke med videre, og konseptet eies nå i sin helhet av Urdshals, Nordby og Wigum. Fase II har pågått i 
perioden januar 2011- september 2012. 
 
Hvorfor oppstod blokka? 
Ideen til Stavneblokka bygger på Gaia Lista og arkitekt Bjørn Berges tanke om å forlenge den naturlige 
lagringen av karbon i trevirke og gjennom bruk av returtrevirke og kapp, utsette CO2 utslipp som oppstår ved 
forbrenning av tre (opprinnelig navn, Klimablokka). For hvert kilo trevirke, lagres 0,5 kg karbon og det 
“spares” dermed 1,8 kilo CO2, som blir dannet ved forbrenning av tilsvarende mengde trevirke. Hver stor 
blokk av den nye Stavneblokka veier ca 15-16 kg og lagrer dermed 28,6 kg CO2. Til sammenligning 
forurenser en bil i snitt 130-140 g/km CO2. Èn Stavneblokk tilsvarer slik en besparelse på 205 kjørte km med 
bil. 
 
Åpen og utforskende designprosess 
Utviklingen av Stavneblokka foregikk i fase I i dialog og samspill med flere av avdelingene hos Stavne Arbeid 
og Kompetanse KF, men hadde forankring og produksjon ved Stavne Rebygg, og ga arbeidstrening der. 
Selv om resultatet til den nyutviklede blokka enkelt kan kopieres, har vi også valgt å arbeide åpent og 
kunnskapssøkende mot andre aktuelle fagmiljø og utdanningsinstitusjoner. Dette har gjennomgående gitt 
interesse hos spesielt mange studenter ved fakultet for arkitektur som har ønsket å bruke blokka både helt 
konkret i prosjekter og som inspirasjon. I fase II har prosjektet fått en rekke konkrete forespørsler om bruk av 
Stavneblokka i ulike byggeprosjekter. Disse har hatt en relasjon til nettverket skapt gjennom fase I. 

Målsetting for fase II 
Arbeid med tre som byggemateriale er tuftet på gamle tradisjoner og kunnskap. Med nye energikrav er det 
imidlertid blitt en utfordring å bruke massivtre alene i yttervegg ift å oppnå krav til varmeisolasjon. Prosjektet 
ville utvikle en universell byggeblokk som kan benyttes på ulik vis, f.eks i dobbeltvegg. Videre ble det viktig å 
belyse de reelle miljøfordelene ved konseptet og få vurdert produktet i en markedssammenheng.  
Mål for prosjektet ble tilpasset etter bevilgning og støtte, og ble bestående av følgende delmål: 
(fra revidert prosjektbeskrivelse 03.03.2011) 
 

• Utvikle yttervegg for utprøving. 
• Utvikle en forsvarlig produksjonslinje og kvalitetsstandard på blokk . 
• Gjennomgang av materialbruk i blokka og forenklede miljøanalyser. 
• Håndbok som veileder i produksjon og anbefalinger for bruk av  blokka i relasjon til blokkas identitet 

og markedssegment. 
• Vitenskapelige artikler: 1) om blokkas utbedringer  sammenlignet med opprinnelig ide, 2) om 

distribuert produksjon vurdert i forhold til produktkvalitet, sosial  og økologisk bærekraft (blir skrevet 
etter prosjektavslutning). 
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Resultater fra Fase II 
 
Teknisk utprøving – produksjonsutfordringer og blokkas kvalitet 
Arbeidet med Stavneblokka har stadig hatt ett tilbakevendende tema, nemlig arbeidsintensiv 
produksjonsprosess. Det er en utfordring med en lavteknologisk innfallsvinkel å skulle utvikle en 
produksjonslinje som ikke krever en viss menneskelig innsats av håndkraft og styrke. 
Samtidig kan man stille seg det spørsmålet om det kanskje er bra å kunne tilby den type arbeidsoppgaver, i 
dagens ”stillesittende” og ”knappetrykkende” samfunn. Til forskjell fra typisk utvikling i dagens 
industribedrifter, her er det en analog sammenheng mellom arbeid utført og sluttresultat.  
 
Hel kjerne i ny versjon av blokka 
For å forenkle produksjonslinja er det i første rekke utprøvd bruk av 48mm x 96mm og 48mm x 130mm som 
kjernemateriale, midtre sjikt. Dette er gjort med hensyn til minst tre fordeler: 
 

• Utnyttelse av dimensjoner det finnes mye av hos gjenvinningsaktørene. 
• Garantert riktig dimensjon på not og fjær i ny blokk. Minimert feilmargin i produksjonen. 
• Forenklet produksjonsprosess (tid- og arbeidsbesparende), med ett sjikt som ikke behøver å 

tilmåles. 
 
Prøveproduksjonen viser imidlertid at det lett dannes sprekker ved bruk av denne materialdimensjonen. 
Dette kan komme av at fuktinnholdet i trevirket var høyere her enn hos øvrig materiale og ved tørking har 
bordene sprukket i møtet med pluggene. Likeledes vurderes det om trepluggene også bidrar til for stort press 
i materiale når de slåes inn i et hull som har mindre diameter enn pluggen (22mm kontra 20mm borr). Denne 
sammenføyningsteknikken er praksis også i andre typer treprodukter (f.eks båter , og hele massivtrevegger), 
men da lages riller i pluggene slik at det skjer en gradvis tilpassing og press mellom plugg og trebord. 
 

       
 

Foto 1 Ny type blokk med hel kjerne. Foto 2 Mer effektiv produksjon med ett legg i midtre sjikt. Foto 
3 Sprekk i midtre sjikt er en utfordring. 
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Mobil produksjon 
Prosjektet har gått til innkjøp av de enkleste verktøyene som kreves for å gjennomføre produksjon av blokka 
i liten skala, og eventuelt på ulike location. 
Vi ser at det kreves noe veiledning i oppsett av verktøyene og f.eks en gjennomgang av første 
blokkproduksjon. Håndboka er tenkt som både en hjelp i å beslutte om blokka er aktuell i det enkelte 
prosjekt, og til å forberede en igangsetting av dugnadsbasert produksjon. (Se del 2 av denne rapporten). 
Etterspørslene for blokka har alle vært av den typen hvor dugnadsgrupper står klar til å produsere egne 
blokker. Det kan derfor tyde på at selve produksjonen vil bli en viktig del av det totale konseptet som tilbys. 
Det er allikevel ikke gjennomført noen slike prosjekter så langt.  
 
Ny samarbeidspartner i vedlikehold og bygging av former til produksjon  
Charlottenlund videregående skole, avdeling for metall, har blitt prosjektets nye diskusjonspartner i forhold til 
fornyelse av former og hjelpemidler til produksjonslinja. De opprinnelige formene er produsert av Trondheim 
Fengsel og Stavne Snekkerverksted. Nå er begge disse partnerne ute av prosjektet og erstattet med 
Charlottenlund. Denne skolen har fått nye verksteder både for metall- og trearbeid, og har svært kompetente 
lærerkrefter som stiller seg positive til prosjektet. 
 
Produktets miljøkvaliteter, analyse i samarbeid med Hambra 
Gjenbruk står øverst på avfallspyramiden etter det å minimere avfall. Det er allikevel viktig å gjøre 
vurderinger som viser sammenligning og kartlegger hvor miljøgevinstene i gjenbruk best kan hentes, og hvor 
man kan utbedre systemer for eventuelt å hente ut ytterligere gevinst. Dette prosjektet har samarbeidet med 
Hambra og Katharina Bramslev i miljøkartlegging av blokka. Det er gjort en forenklet sammenligning med 
Moelven massivtre-produkt og Lecablokka. Miljørapporten har ikke anvendt en tredjepart, og må derfor 
ansees som en foreløpig vurdering. Miljøanalysen har tatt utgangspunkt i en møteromsvegg satt opp med 
Stavneblokker (Foto 4.) 
 

 
Foto 4 Stavneblokka som vegg i møterom ved Rake Arbeidsfellesskap på Svartlamoen, Trondheim 

(Foto: http://rake.trondheim.no/arbeidsfellesskap/index.php?/apning/). 
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Stor miljøgevinst i produksjonsfasen av blokka 
Metoden som ble brukt var å sammenligne Stavneblokkas miljødata opp mot ECOprodukt kriteriene samt å 
utarbeide et klimagassregnskap fra vugge til grav for sammenligning med tilsvarende 
produkter.Stavneblokka kom svært godt ut i begge analysene. Dette var ikke overraskende med tanke på 
hvor lite videreforedling råmaterialet (returtrevirket) er igjennom på veg mot nytt produkt.  
ECOproduct er utviklet som evalueringssystem for byggevarer (samarbeid mellom SINTEF Byggforsk AS, 
Grønn Byggallianse og NAL ECOBOX)., og opererer med fire hovedområder: Inneklima, Helse og 
miljøfarlige stoffer, Drivhuseffekt og Ressursbruk. Systemet benytter en skala fra grønn (best), til rød 
(dårligst). Stavneblokka oppnådde i denne uautoriserte kvalitative vurderingen, grønn karakter på alle 
områder bortsett fra for Helse og miljøfarlige stoffer. Da det er usikkerheter knyttet til overflatebehandling i 
noe av trevirket kunne ikke blokka oppnå beste score her.  
 
Klimagassanalysen viste at for utvinning av råvarer og produksjon av blokkene fra vugge til port, utgjør 
klimagassutslipp tilsvarende ca 5% av utslippene sammenlignet med produksjon fra massivtre, og under 2% 
sammenlignet med Lecablokker. Hvis effekten av karbonlagring inkluderes i regnestykket, vil 
klimabesparelsen i å velge Stavneblokka framfor Lecablokk bli over 10 ganger større enn ved denne 
beregningen. 
 
Utfordringer med analyseverktøyet og Stavneblokka som produktkonsept 
Metoden for klimagassanalysen forøvrig baserer seg på noen standardtall vugge til grav, f.eks lengde 
transport til byggeplass fra produksjonshall. Det gjennomsnittlige tallet som anvendes for trevirke er 200km. 
Fordelen med nærhet mellom produksjon og byggeplass kommer derfor ikke fram gjennom standard 
analysemetode. Ett av grunnprinsippene til Stavnblokka er lokalproduksjon av tilgjengelig rivningsmaterialer 
og påfølgende lokal bruk av blokka. Veggen som er utvalgt for analysen, produksjonshall og Franzefoss 
Gjenvinning er plassert i en radius på under 2 km (Illustrasjon 1). 
 
Det er mulig at blokka har miljøgevinster i avhendingsfasen også, da produksjonen av selve blokka 
inkluderer å gjøre trevirket rent for metall og smuss. Dette gjør blokka enklere å flise til brenning. Disse 
fordelene kommer imidlertid ikke frem om en ikke framskaffer nye data for de eksakte forholdene. 
Miljødataene som finnes for avhending av trevirke i dag tar kun hensyn til eksisterende system med svært 
urent returtrevirke. 
 

 
Illustrasjon 1: Transportrute fra materialhenting til oppsett av veggen i Rake arbeidsfellesskap utgjør til 
sammen 3 km. (Kart fra www.finn.no, beregning av veidistanse, www.180.no) 
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Stavneblokka i omtale, foredrag, og relasjon til ulike FoU-miljø 
 
 
Samspill med studenter i utforsking og anvendelse 
Arkitektgruppen Tre Stykker 2011/ Rake, bestående av fire studenter fra NTNU, ønsket å benytte 
returtrevirke og lage Stavneblokker til sitt galleriprosjekt på en konkret tomt i Elgsetgate i Trondheim, 2011. 
Dette ga en omfattende avisartikkel i Adresseavisa.  
 

 

Foto 5 Utdrag fra Adresseavisa, studenter henter ut materiale fra Franzefoss Gjenvinning. 

 
Stavneblokka har vært gjenstand for inspirasjon i en internasjonal studentkonkurrranse i 2011 «Solar 
Decathlon»  hvor arkitektstudenter fra NTNU har deltatt. NTNU ble plukket ut med sitt forslag «+Hytte» der 
Stavneblokka er brukt i en illustrasjon (Illustrasjon 2).  Prosjektet viser at blokkas uttrykk og idè har bred 
interesse. I en slik sammenheng blir mobilt produksjonsapparat et viktig tema for diskusjon. 
Konkurranseprosjektet fanget imidlertid ikke opp disse tankene da deltakerne lot seg fascinere av 
Stavneblokkas konsept.  
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Illustrasjon 2: Illustrasjonen over er lagt ut på nettsiden til Arkitektnytt.no, januar 2011 med undertittelen: ”Er 
dette verdens beste miljøhus? Illustrasjon: Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU”. 

 
Diskusjoner med fagfolk og forskningsmiljø om bruk av returtre i bygg  
Prosjektgruppa har alle på hver sin kant holdt ulike foredrag og presentasjoner av arbeidet med 
Stavneblokka, også I fase II.  Anne Sigrid Nordby har holdt foredrag i regi av sin post.doc stilling ved NTNU, 
bl.a. ved Universitetet i Bath og skrevet en artikkel om blokkas miljøkvaliteter, "The Stavne Timber Block. 
Developing a building block in reclaimed wood; experiences from a feasibility study", innsendt for per review i 
tidsskriftet Architectural Research Quarterly (ARQ).  
Kristin Støren Wigum har bl.annet presentert Stavneblokka ved  internasjonalt seminar; Integral Design- 
India 2011, ved NTNU oktober 2011, og for Trondheim Arkitektforening i april 2011.  
 
Urdshals og Wigum holdt presentasjoner om Stavneblokka for deltagere fra alle de 13 norske byene som er 
involvert i Framtiden Byer, som en del av deres befaringsprogram i tilknytning til den nasjonale konferansen, 
30. mars 2011. 
 
Kenneth Urdshals og Stavne Arbeid & Kompetanse avsluttet i 2011 det internasjonale prosjektsamarbeidet; 
et Leonardo da Vinci prosjekt som omhandlet arbeidstrening i relasjon til økologisk byggeri, bygging med 
trevirke og gjenbruk. Stavneblokka var årsaken til dette samarbeidet som involverte fem andre europeiske 
land over tre år. Et større antall ansatte fra flere av avdelingene ved Stavne Arbeid og Kompetanse deltok på  
befaringer og seminarer i de ulike deltakerlandene gjennom dette prosjektet.  
 
Formidling og omtale 
Stavneblokka er ellers presentert som et eksperimentelt produkt i en dansk bok av Anne Beim, Ulrik S. 
Madsen og Tenna Bech; At bygge med øje for fremtiden - Visioner i det industrialiserede boligbyggeri 1970-
2011 utgitt av Center for Industrialised Architecture ved Det Kongelige Danske Kunstakedemis skole for 
Arkitektur, Design og Konservering - CINARK Research 2012. 
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Stavneblokka er også avbildet som eksempel på et fleksibelt byggelement på nettside om tektonikk, driftet av 
Det Kongelige Danske Kunstakedemis skole for Arkitektur, Design og Konservering,. 
http://www.karch.dk/tektonik  
Videre har blokka vært avbildet (i papirversjon) og omtalt i Dagsavisen, Oslo, 06.02.2012, i sammenheng 
med tema gjenbruk i byggebransjen. http://www.dagsavisen.no/tema/gronn-hverdag/etterspor-mer-ombruk-i-
byggebransjen/ 
 
Opprettelse av en enkel blogg for Stavneblokka ble gjort under fase I i prosjektet, 
http://stavneblokka.blogspot.com/. Vi kan lese av  ”http://urlspion.no/www.stavneblokka.blogspot.com” at 
bloggen har ca 300 besøkende hver måned, (sist oppdaterte tall 21.10.2012.) 
I tillegg er det skrevet omfattende  dokumentasjon av utviklingsarbeidet gjennom to  åpne rapporter i 
prosjektets fase I, som fremdeles sendes ut ved forespørsel. 
 
 

Produktets forretningspotensial, analyse i samarbeid med Black Moose 
 
Produktet som signal om gjenbruk i samfunnet 
Det er en utfordring å selge produkter som signaliserer gjenbruk. Vår kultur har fremdeles en tanke om at 
gjenbruk er økonomisk rimelig og ”koster ingenting”. Materialene er jo allerede der! Dette viser hvor liten 
generell forståelse vi har i dagens samfunn om at arbeidskraft (gjennom håndverksmessig tilpassing) er det 
som koster. Ikke nødvendigvis råvarene. Dette er ikke annerledes for bruken av Stavneblokka. Det er derfor i 
første rekke miljøet som sparer på bruken av Stavneblokka. Dette kommer tydelig fram i miljøanalysene 
utført av Hambra. 
 
Hvordan er det mulig å endre dette signalet? Stavneblokka har samarbeidet med Black Moose, produkt og 
branding byrå, som har analysert prosjektteamet, prosjekt og resultat. De kom opp med innspill til profil og 
muligheter for videre formidling av både kunnskap og produkt som er kommet ut av dette fire-årige 
prosjektet. Ved bruk av det nye profileringsmateriellet presentert av Black Moose er det mulig at produktet vil 
framstå noe mer eksklusivt. Dette kan også være tjenlig for statusen til gjenbrukstanken og folks oppfatning 
av hva det innebærer, men også innstillingen hos potensielle kunder. 
 
Det har vært seks konkrete etterspørsler av Stavneblokka i prosjektperioden, fase II. Disse er: 

• vegger i temporært galleri. 
• salgsdisk i det nye hospitalet. 
• interiørvegg og resepsjon i turisthytte.  
• grillhus til kommunal barnehage. 
• fasadeelement til ungdomshus. 
• og vognskur til kommunal barnehage.  

 
Alle henvendelser og interesse som er vist for bruk av blokka er kommet fra miljøer og prosjekter hvor ”det 
ikke finnes penger”. Det har vært meget interessante prosjekter, men ingen økonomisk sterk byggherre bak. 
Dette har ført til at ingen av prosjektene er blitt gjennomført når de reelle tallene har kommet på bordet. 
 

Veien Videre  

På grunn av nedleggelsen av Rebygg som avdeling ved Stavne Arbeid og Kompetanse, har prosjektgruppen 
kjent på et behov om å fornye navnet til den nye versjonen av blokka. Det er imidlertid ikke en enkel prosess, 
da Stavneblokka som navn og konsept har fått et godt fotfeste hos dem som har vært involvert. Black Moose 
har analysert situasjonen til prosjektet, produktpotensialet, og prosjektteamet som sådan. De har kommet 
med sin konklusjon at her ligger det mye kunnskap, erfaringer, nettverk og resultater, men eierne av arbeidet 
må ta stilling til hva de ønsker som mål videre. 
 
Gjennom en arbeidsworkshop kom det opp tre ulike strategier som arbeidet kan gå i retning av: 

o ”Statement”-prosjekter i retning kunst, eller critical design-verk/arkitektur, og forsking.  
o Enkle bygge-pakker, som grillhytter, skur og innendørs skillevegger i mer kommersiell form. 
o Hyttekonsepter og full godkjenning av produktet som byggeelement. 
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Håndboka (del 2 av denne rapporten) inviterer til co-creation og nære samspill med kjøpere eller 
samarbeidspartnere i prosjektene. Det kan legges opp til ulik grad av dugnadsinnsats i forhold til 
produksjonslinja for blokkene. Selv om Stavneblokka er et produkt som krever nøyaktighet og presisjon, er 
det få investeringer som kreves for å komme i gang med produksjon og det kreves ikke spesiell kompetanse 
fra utøverne for å gjennomføre produksjonsprosessene selv.  
 
 
Eget selskap? 
Black Moose ser for seg at Stavneblokka kan utvikles videre i et eget selskap. De har foreslått navnet 
Holiform. Selskapet har tre hovedaktiviteter, og presenterer på sine nettsider, inspirasjon til utvikling, 
eksisterende prosjekter og kompetanse. 
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Et slikt konsept kan følges av utlån av produksjonsapparat og veiledning til egenproduksjon i ønsket 
prosjekt. Det er utviklet en egen håndbok som gir en enkel innføring i Stavneblokkas opprinnelse, 
egenskaper og aktuelle områder for anvendelse, i tillegg til veiledning i produksjonsmetoden for blokka (se 
del 2). 
 
Hvis vi ser prosjektet i en kommersiell sammenheng, vil eventuell inntjening for blokka bør kunne ligge i  

• prosjektering og tilpassing av løsninger for kunder,  
• utleie av produksjonsformer,  
• følgeteam for selvproduksjon,  
• avtale om arbeidstrenings og kompetanseheving (eventuelt også til andre arbeidstreningsprogram),  
• salg av ferdige blokker, og  
• eventuelt kursing i selvbygging med Stavneblokka.  

 
En beregningskalkulator på nettsidene vil enkelt kunne lages for å hjelpe kundene i å definere pris i forhold til 
ulike alternative løsninger. 
 

Se prosjektregnskap som vedlegg.
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Del 2: Håndbok for egenproduksjon av Stavneblokka og sjølbygging 
 
 
1. Blokka – i ditt prosjekt? 
 Eksempler på bruk av Stavneblokka 
  
2. Systemoversikt 
 Blokkas kretsløp og egenskaper 
 
3. Hva vil dere trenge, og hva skal til? 
 -dugnadsgruppe, snekker og (ansvarlig entreprenør) 
 -byggtegninginger, rammeverk og fundament 
 -areal for oppsett av produksjonsapparat 
 
4. Hva koster det? 
 -Utlån av produksjonsapparat  
 -rådgivning 
 -beregning av totalkostander 
 
5. Rettigheter og ansvar 
 
 
6. Produksjonslinje, oppsett 
 

Materialer, HMS, maskiner og produksjonsforberedelser 
 

Produksjonsprosess, trinn for trinn 
 
Bygging med blokka 

 
 
Referanser og kontaktinfo 
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1. Blokka – i ditt prosjekt? 
 
  
Hva er Stavneblokka? 
Stavneblokka er byggeelementer av returtrevirke utviklet for både egenproduksjon og sjølbygging. 
Stavneblokka er treets svar på Lecablokka! 
 
Det finnes i dette produktet ingen bruk av lim, skruer eller spiker, verken i blokka eller sammenføyning av 
blokker. Blokkene plasseres i enkelt rammeverk. 
Tilvirkningen baserer seg på lavteknologisk produksjonsapparat, er utformet for enkel opplæring og 
arbeidstrening, eller egenproduksjon hos dugnadsgruppe for eget byggeprosjekt. 
 
 

   

Foto 6 Bygging av vegg i Yahmaha-hallen med enkle verktøy. 

Foto 7 Ny og forenklet blokk kan produseres av dugnadsgruppe, etter enkel opplæring. 

 
Hvilke prosjekter kan blokka egne seg i? 
Foreløpig er Stavneblokka brukt i møteromsvegg hos Rake kontorfellesskap på Svartlamoen, og i stillerom 
hos Atelier Ilsvika SA. Blokka har en dybde på 16,8 cm, og kan anvendes i en rekke ulike sammenhenger. 
Som innvendig vegg, eller enklere utvendige bygg som grillhytte eller annet type skur. Stavneblokkas 
estetiske uttrykk bør være en vesentlig verdi som vurderes i valget for bruk av blokka i ditt prosjekt. 
Økonomisk er det ikke noen vesentlige forskjeller i bruk av produktet kontra andre løsninger i massivtre. 
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Foto 8: Bygging med blokka i Atelier Ilsvika. Legg merke til ulike mønster i veggene. 

Foto 9 Bygging med blokka i Rake arbeidsfellesskap. 

 
Bruk av blokka i utendørs vegg er ikke utprøvet. Det er sannsynlig at den vil kunne fungere som grillhytte 
eller bod med lave krav til tetthet og ønske om dampåpen konstruksjon (transport av fuktighet). Tettere 
eventuelt isolert konstruksjon vil kreve ytterkledning, f.eks en ytre hud i glass. Dette vil gjøre at blokkas 
estetikk blir synlig både utvendig og innendørs. 
 
Husk å gjøre de totale kostnadsberegningene for byggeprosjektet før du går i gang å tenke anvendelse av 
blokka! 
 
 
 

2. Systemoversikt 
  
Stavneblokka består av returtrevirke som er rengjort og tilpasset aktuelle mål for produksjonsformene (se 
kapittel 7). Tilgang på trevirke er vanligvis stor, da det er store utfordringer generelt i samfunnet med å 
gjenbruke eller gjenvinne nettopp denne materialressursen (NOU 2002:19 Nasjonal avfallsplan).  
 
Det kan være en fordel at personene som henter ut materialer for produksjon av blokka også er med å 
gjennomføre selve produksjonen. Det kreves en viss oversikt og forståelse for hvilke materialer som egner 
seg å hente ut og bruke i blokkproduksjonen for å gjøre denne jobben effektiv. Returtrevirke kan hentes ut 
hos de fleste gjennvinningsaktørene om en gjør spesielle avtaler. 
 
Å sette opp produksjonsapparatet krever et areal på ca 20 kvm.  
 
Blokka produseres og anvendes slik at hvert enkelt blokk ikke blir skadet eller deformert, og dermed også 
kan gjenbrukes i nye sammenhenger ved riving. 
Å benytte gjenbruksvinduer og dører i prosjektet, gir en helhetlig gjenbruksprofil til det endelige resultatet, 
men kan også være utfordrende i forhold til detaljering og tilpassninger. 
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Blokkas kretsløp 
 
 

 

Illustrasjon 3 Kretsløpet til Stavneblokka starter i riveprosjekt og ender i nytt bygg, hvor bruken av blokka ivaretar blokkas egenskaper også for ytterligere 
gjenbruk. 
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3. Hva vil dere trenge, og hva skal til? 
 
Før du beslutter å bruke Stavneblokka, undersøk om dere har:  

o dugnadsgruppe for produksjon. 
o avtale med snekker for bygging og oppsett av rammeverk og bistand til 

detaljerte tilpassinger, (evnt. ansvarlig entreprenør). 
o byggtegninger, plan for rammeverk og fundament. 
o område og areal for oppsett av produksjonsapparat og produksjon. 
o Tilgang på returtrevirke i nærheten. 

 
 
Før dere setter i gang er det greit å få noen råd med hensyn til selve bruken av Stavneblokka. 
Vår erfaring tilsier at detaljerte tegninger er viktig i tillegg til jevn dialog med snekker og andre 
arbeidsfolk som skal bistå i prosessen for bygging. Skissene på neste side (Nordby 2010) viser 
et eksempel på tegninger som inkluderer hvordan blokkene skal bygges med, i form av 
mønster og innramming. 
 
 
Eksempel på ulike henvendelser og motivasjon for bruk av blokka 
Snøheim – ved ombygging av turisthytta, var det et ønske om gjenbruk av eksisterende gamle 
interessante materialer. Her var prosjektet tenkt som en innvendig vegg, i mer kunstartet 
form. Det var også tenkt på muligheter for utforming av resepsjon. Velforeningen til Snøheim 
ønsket å stille med dugnadsgruppe til produksjon. 
 
Majorstuen Barnehage – her var det et stort ønske om grillhytte tuftet på gjenbrukstankegang. 
Her var ideen å bruke gjenbruksmaterialer på egen byggeplass og omegn for bygging av ny 
grillhytte på tidligere område hvor det hadde stått en Lavvo. Barnehagen knyttet ideene til sin 
daglige pedagogikk om materialbevissthet og gjenbruk. Foreldrene skulle delta som 
dugnadsgruppe. 
 
Nytt Uffa-hus – ved gjenreising av det ”historiske” ungdomshuset i Trondheim, var det et 
ønske om symbolikk i gjenbruk og egeninnsats i produksjon av blokker.  
Her var ønsket fra arkitekten for ungdomshuset at ungdommene og brukerne av huset skulle 
bli delaktige i byggeprosessen gjennom produksjon av blokker. 
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Illustrasjon 4 tegninger til Stillerom i Atelier ilsvika SA (Nordby 2010). 
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4. Hva koster det? 
 
Utlån av produksjonsapparat  
Basert på en konkret forespørsel er det utformet et foreløpig forslag til priser og system for utlån av former. 
 
Kostnad for distribuert produksjon 
Lån av former for distribuert produksjon, veiledning og oppfølging. For private aktører, kr 7 500,- , for former 
(liten og stor) + 50 kr pr produserte blokker, uavhengig størrelse. Antall blokker beregnes på forhånd i forhold 
til anvendte blokker, med tegninger som bakgrunn. Jo flere blokker som produseres på dugnad, jo mer 
lønner det seg for kunden.  
 
Kjøp av ferdigproduserte blokker 
På bakgrunn av de beskrevne premisser, koster ferdigproduserte hele blokker 300,- pr stykke for store 200,- 
for små. Ødelagte eller sekunda vare kan gies bort ved samtykke fra eierne.  
En vegg uten rammeverk og andre detaljerte tilpassninger, koster pr kvm ca 1600,-. Inkl. MVA 
Til sammenligning med massivtre ekskl. festemidler, transport og montering per okt 2012, koster  
vegg 125mm synlig kvalitet NOK 859,-  per kvm (ekskl. mva), og 
vegg 185mm synlig kvalitet NOK 1255,- per kvm (ekskl. mva). 
Det er type NUR-HOLZ. (ref. Bjørn Berge, 2012).  
 
Produksjonsapparat som utleiekonsept 
Produksjonsapparatet til utleie  følges av et team fra prosjektgruppa. Her er det vesentlig at sluttresultatet blir 
av like høy kvalitet som produksjon i permanente lokaler. Rådgivning i utforming av tegninger og opplæring  
for dugnadsproduksjon sikrer et vellykket resultat. 
 
Det er viktig å beregne kostnadene for hele byggeprosjektet før bestilling av Stavneblokker. Vi ser av erfaring 
at begeistringen fort slokner når man ser at bruk av Stavneblokka ikke vil gi et ”gratis” resultat. Fundament, 
rammeverk, utførelse og prosjektering vil alltid være kostnadsledd som også må taes med i 
totalberegningen. Bruk av Stavneblokka i ditt byggeprosjekt bør være motivert av andre moment enn 
økonomi, f.eks. ideen om gjenbruk, sjølbygging, materialbevissthet, estetikk, og/eller miljøfordeler.  
 
 

5. Opphav, Rettigheter og ansvar 
 
Bakgrunn- Hvorfor oppstod blokka? 
Ideen til Stavneblokka, Klimablokka, bygger på Gaia Lista, Bjørn Berges tanke om å forlenge den naturlige 
lagringen av karbon i trevirke og gjennom bruk av returtrevirke og kapp, utsette CO2-utslipp som oppstår ved 
forbrenning av tre.  Bjørns tanke var at produktet skulle kunne lages lokalt rundt omkring i landet. Vi ønsker 
derfor å videreføre denne tanken i så stor grad som mulig samtidig som vi vil bevare kvaliteten og 
grunnideen om kretsløpstankegangen og et minimum av forurensing i trevirket. 
 
Finansiering og eierskap til konseptet 
Stavneblokka har blitt utviklet i samarbeid mellom Stavne Arbeid og Kompetanse KF v Kenneth Urdshals, 
Anne Sigrid  Nordby, arkitekt og forsker ved NTNU, og  industridesigner og forsker Kristin Støren Wigum, 
Gaia Trondheim. Prosjektet ble i første fase finansiert av Innovasjon Norge og Framtidens Byer (Trondheim 
Kommune). Franzefoss Gjenvinning ga prosjektet fri tilgang på kildesortert trevirke fra riveprosjekter. 
Produktet ble videreutviklet i andre fase, med mål å forenkle produksjonslinjen og utvikle et helhetlig 
salgskonsept. Prosjektet ble i fase II støttet av Husbanken og Framtidens Byer, Miljøverndepartementet. 
Stavne A&K KF ble ikke med videre, og konseptet eies nå i sin helhet nå av Urdshals, Nordby og Wigum, 
som alle har sine enkeltforetak. 
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Bruk av Stavneblokka og distribuert produksjon 
Generelle retningslinjer, (pr. nov. 2012) 
 
Ansvar 
All bruk av Stavneblokka gjøres i dag på eget teknisk og hygienisk ansvar.  Produktet er fremdeles i utvikling 
og har ikke gjennomgått sertifiserte tester. I Trondheim kan Knudsen & Berg anbefales som entreprenører 
for byggeprosjekter med bruk av Stavneblokka. De har erfaring fra to tidligere prosjekter. 
 
Miljøprofil 
Dersom bruk av Stavneblokka ikke skjer på en miljømessig hensiktsmessig måte, skal ikke prosjektet lenger 
knyttes til navnet Stavneblokka,.  
 
Hovedpunkter for miljø: 
Ubehandlet trevirke: Returtrevirket brukt i Stavneblokka skal være så lite behandlet som mulig slik at de 
naturlige egenskapene i trevirket er inntakt, med tanke på inneklima. Ved bruk i uteboder, garasjer eller 
andre typer bygg hvor inneklima ikke er av betydning, kan overflatebehandlet trevirke anvendes i blokka. 
Impregnert trevirke skal ikke brukes. Eldre former for impregnering er ved lov ikke tillatt gjenbrukt i 
kommersiell sammenheng, og behandles som spesialavfall. 
 
Små kretsløp: Blokka er produsert med tanke på lagring av karbon, og direkte reduksjon av CO2 utslipp ved 
å gi treet lengre levetid før forbrenning. Dersom denne gevinsten skal bevares, er det vesentlig å tenke 
produktets hele kretsløp, og minimere  bearbeiding og transport utført ved fossilt brensel. 
 
Gjenbruk: Gjenbrukstankegangen skal være tilstede i Stavneblokka også for dens neste liv – den er designet 
for fleksibel bruk og bør derfor endres minimalt i bruksfasen slik at den kan gjenbrukes i en ny sammenheng 
gang etter gang, og når den til slutt er utslitt, kan brennes uten giftig avgassing (for blokker med behandlet 
trevirke vil det siste ikke være gjeldende). 
 
Distribuert produksjon 
Se kapittel 6 for HMS, produksjonsprosedyrer og suksesskriterier for kvalitet på sluttprodukt. 
 
 
Rettigheter 
Stavneblokka som produkt 
Stavneblokka eies som prosjekt av Anne Sigrid Nordby, Kristin Støren Wigum og Kenneth Urdshals. Etter 
åndsverkloven eies designet og skisser av Nordby og Wigum som arkitekt og designer i prosjektet. 
Klimablokka som originalidè eies av Bjørn Berge. Stavneblokka skal derfor anvendes/produseres i samråd 
med prosjekteierne (ASN,KSW,KU) på avtalte premisser.  
 
Videreutvikling av nye formelementer er tillatt. Stavneblokka skal oppgis som referanse dersom den er 
inspirasjonskilde (jmfr. Åndsverkloven). Det må være tydelige ulikheter. 
Bruk av teknikk med treplugger og krysslagte plank er ikke beskyttet. (men nb! patent hos Holz100 for 
spesielle kombinasjoner). 
 
Produksjonsformer og utstyr for distribuert produksjon 
Produksjon av nye former ved slitasje etc. skal håndteres av Gaia Trondheim/Kristin S. Wigum og 
prosjektgruppa. Formene eies av prosjektgruppa. Det er ikke tillatt å kopiere formene. 
 
 
 

6. Produksjonslinje, trinn for trinn 
 
Hvordan lager vi blokkene? 
Følgende sider gir dere en trinn for trinn innføring i tilrettelegging av materialer og produksjon av 
Stavneblokka. De påpeker også HMS og andre praktiske momenter å huske på. 
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A. MATERIALER        

01 Tilgang og sikkerhet
Ved uthenting av returtrevirke er det viktig å 
huske bruk av hansker, hjelm og vernesko. 
Det er også viktig å avklare med gjenvinning-
saktør at henting av materiale er lovlig. Alle 
prosjektene i Stavneblokkregi har fått tilgang 
på materialer hos Franzefoss Gjenvinning AS, 
Trondheim.

02 Kvalitet og dimensjoner
Ved henting av materialer fra riveplas eller 
gjenvinningsaktør, er det både arbeids-og tids-
besparende å ta med seg måleverktøy (eks 
skyvelær og tommestokk) slik at man kan måle 
dimensjoner på materialet før det taes med (se 
neste trinn for dimensjoner). Likeledes å vur-
dere overflatebehandling, spiker, og eventuelle 
skader, er viktig. 

03 Materialfuktighet og sluttkvalitet
Dersom materialet er spesielt fuktig, over 17%, 
kan det være gunstrig å la det tørke noe før 
man går igang med produksjon av blokker. Et 
enkelt måleapparat for fuktinnhold brukes ved 
tvil.

04 Bruk av materialer i blokk
Det skal ikke brukes impregnert trevirke i 
blokkene. Impregnert trevirke er i utgangspunk-
tet spesielavfall og skal ikke brennes i åpne, 
eller vanlige ovner. Stavneblokka skal kunne 
brennes etter bruk. Avhengig av anvendelse av 
blokkene er det viktig å vurdere annen over-
flatebehandling. I utgangspunktet ser vi etter 
minst mulig behandlet returtrevirke.

05 Treplugger
Stavneblokka er laget med treplugger i ko-
steskaft av gran, 22 mm diameter fra vanlig 
trelasthandel. Pluggene i kosteskaft kappes til 
28 cm lenger slik at man har 10 cm å gå på. De 
tørkes forsiktig i vanlig hybelkomfyr på 60-70 
grader i 12 timer for å komme ned i en fukt-
prosen på ca 6%. Etter tørking pusses 
pluggene på én ende for avunding av kanten. 
Dette letter innslåingen.

06 Bevisst tørking av materiale
Det kan se ut til å ha innvirkning på sprekking 
av materiale dersom bordene er ujevne i fukt-
innhold når blokkene produseres. Dette gjelder 
spesielt når blokkene blir brukt innendørs hvor 
materiealet fort tørker ned til ca 11%, etter å 
ha blitt oppbevart over tid ute.

01
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B. PRODUKSJONSFORBEREDELSER

01 Materialkartlegging
Ved uthenting av materialet fra spesifikke 
rivingsprosjekter, kan det være fornuftig å 
kartlegge mengden kurant materiale før uthent-
ing, eventuelt før oppstart av produksjon på 
stedet (bruk av mobilt produksjonsapparat).
Bordene for ytre to sjikt skal være mellom 
25mm til minimum 17 mm i tykkelse. 
Hel kjerne lages av 2” (48 mm) x 4” eller 
6” stendere.

02 Oversiktstabell
Kartlagt materiale kan noteres i tilsvarende vist 
tabell. Ved en slik kartlegging kan man beregne 
om det er nok materiale lokalt for planlagt 
produksjon.

03 Plank
Lengdene kappes til 299 og 599 mm. Ved 
uthenting av returtrevirke er det viktig å ha 
disse tallene i hodet slik at man ikke henter ut 
for mye ukurant materiale. Minimum lengde 
299 mm. All spiker trekkes ut før plankene 
kappes i aktuelle lenger.

01

03

Materialgruppe
(type trevirke og 
overflatebehandling):

Tykkelse, mm Bredde, mm Lengde, biter og
Totalt antall, mm

Observert xx.xx.xxxx:
Gammelt

Observert xx.xx.xxxx:
Nytt kapp

02
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C. HELSE,MILJØ OG SIKKERHET      

01 Briller
Spesielt ved spikertrekking, men også øvrig 
arbeid med maskinene, må man bruke verne-
briller. Dette er spesielt viktig i arbeid med 
returtrevirke hvor det kan fi nnes uoppdagede 
spiker eller annet metall.

02 Øreklokker
Ved lengre tids arbeid med saging og pussing 
med maskinene må man benytte øreklokker.

03 Arbeidsstilling og arbeidsforhold
Maskinene som anvendes skal være plassert 
i riktig arbeidshøyde (90 cm), og være fast-
montert på solid bord. Løfting av blokkene og 
formene (lokk i stål) må gjøres med bevisst og 
god rygg- og beinstilling. Avtrekk og lys skal 
også være på plass.
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ikke slik!
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D. VERKTØY OG PRODUKSJONSLINJE    

01 Klyvsag og kappsag
Kappsaga brukes til å kappe riktig lengde på 
korte og lange bord i tillegg til plugger.
Klyvsaga brukes til å tilpasse bredde på enkelte 
bord, når dimensjonene ikke er helt kurante. 

02 Høvel
Tilpassing av tykkelse på bordene med høvel gir 
mye spon og avfall. Det bør unngåes, men er en 
løsning når enkelte bord er for tykke.

03 Pussemaskin
Pluggene har en fordel av å bli pusset av kan-
tene på ene enden før de slåes i blokkene.

04 Avsug
Det er viktig å holde et godt arbeidsklima, og 
inneklima på verksted. Her er bilde av et enkelt 
mobilt avsug som kan være nyttig i sammen-
heng med mindre jobber.

05 Håndholdt verktøy: slegge, drill, 
feinsag.
Hull til pluggene borres ut med håndholdt 
drill. Slegge benyttes til å slå i pluggene. 
Feinsag(bildet) benyttes til å skjære til pluggene 
helt til slutt.
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E. PRODUKSJONSLINJE    

01 Areal
Arbeidet med produksjon av blokker krever 
ikke mye areal. ca 20 kvm for oppsett av 
maskinene er tiltrekkelig, men det bør beregnes 
ytterligere ca 5-10 kvm til hyllesorteringssys-
tem og lagring av materialer til tørk. 

02 Oppsett av maskiner
Maskinene bør fastmonteres i bord, foruten 
høvel som har tyngde nok i seg selv til å stå på 
gulv umontert. Rekkefølgen i produksjons-pros-
essen er delvis mal for oppsett av maskinene. 
Men maskinene brukes uansett om hverandre i 
prosessen, og det mest fornuftige er å sette 
maskinene i forhold til lys og stabilitet. 
Ingen av maskinene krever 3-fas strømuttak, 
og det kan benyttes vanlig jordet støpsel.

03 Sorteringssystem for materialer
Sortering av bord i forhold til tykkelse og 
bredde er vesentlig for å redusere tidsbruken i 
prosessen.
Både tykkelse og bredde kan juseteres med 
klyvsag og høvel, men bør reduseres til et 
minmum i forhold til både tidsbruk, avfall og 
energiforbuk.
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F. FORMER OG INNLEGG

01 Stor form og vinkelinnlegg
Den store formen gir blokker 300x600mm i 
byggeprosessen. Hjørnevinklene som hører til 
forma skal gi mest mulig nøyaktig not og fjær i 
blokka. Husk at den smaleste hjørnevinkelen på 
48mm skal ligge som nr to når du bygger blokk. 
Denne kan markeres med en rød sprit tusj slik 
at man ikke tar feil.

02 Liten form
Denne formen gir 300x300mm store blokker og 
gjøre det mulig å variere byggemønstrene i stor 
grad (se kap 3).

03 Bunn og topplokk
Bunn og topplokk har hull som viser hvor plug-
gene skal inn. Stålplatene skal ligge øverst når 
man borrer hull til pluggene. Disse har en litt 
større radius slik at man ikke berører kantene 
med boret. samtidig som man kan sikte seg 
nokså presis inn. Bunnlokket er i finèr slik at 
man ikke skader boret om man kommer noe 
skjeivt gjennom blokka.

04 Skinner, gjenger og muttere
Vingemutterne skal gjøre det raskere å 
stramme forma. Man må ikke slå på disse med 
hammer for å åpne eller stramme. Da går de 
fort i stykker.
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G. KVALITET TRINN FOR TRINN

01 Krav til presisjon på enekltblokk for 
bygging
Det er viktig at prosessen for produksjon av 
hver enkelt blokk gjennomføres med omtanke 
for de ulike detaljene beskrevet nedenfor. 
Sprekkdannelser i plankene kan reduseres der-
som man er nøye, og videre vil byggingen bli 
enklere dersom hver enkelt blokk har så nøyak-
tige diemnsjoner som bruk av forma kan gi.

02 Legging av trevirke i form etter 
mønster fra pluggene
Bordene må legges i forhold til pluggene som 
skal binde blokkene sammen. Markeringene 
på forma langs kantene, viser hvor pluggene 
kommer på linje. Her bør det ikke komme skjøt 
mellom plankene.

03 Tette lag
Undersøkelser for kuldegjennomstrømning viser 
at store sprekker mellom plankene i hvert lag 
gir varmetap, i større grad enn mellom blokk. 
Både med tanke på brannsikkerthet, lyd- og 
varmeisoleringsevne, tjener blokkene på å ha 
minst mulig ujevne sjikt.

04 Vinkelrett borring
Ved borring er det viktig av dette skjer mest 
mulig vinkelrett. En skrå plugg har større sjanse 
for å sprekke når den slåes i og den kan treffe i 
en skjøt mellom to planker og dermed miste sin 
funksjon.

05 Ytterste lag, eget særpreg
Det ytterste laget er det som gjør seg synlig 
i mønsterdannelsen på veggen. Her kan man 
tenke systematisk i forhold til bruk av speseille 
parti returtre, overflatebehandling (farge) eller 
kvalitet på trevirket. 
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H. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
første sjikt

01 Første sjikt, første lag
Legg i eikevinkel, plassèr første lag med plank 
på langs, 59,9 cm lengde, ca 25 mm tykkelse.

02 Andre lag legges på tvers av første. 
Vær nøye med at plankene ligger kant mot 
kant. Dette laget kan være tynnere dimensjon 
enn det utterste, eks. 17mm.

03 Tredje lag i første sjikt,
skal tilsammen utgjøre 60 mm med de to andre 
lagene i høyden. Dette laget legges igjen på 
langs.

04 Kløyve til plankene dersom de ikke i bred-
den utgjør ekstakt 299 mm, eller 599mm.
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Eikevinkel som er 60 mm i høyden.
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I. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
midtre hele sjikt

01 Legg i andre eikevinkel for midtre 
sjikt. OBS! Ved hel kjerne er denne vinkelen 
48 mm i tykkelse og ikke 60 mm. Pass på å ikke 
legge i feil.

02 Midtre sjikt i 2” - heltre. 
Legges på tvers. Denne dimensjonen trevirke 
skal derfor alltid være tilmålt 299mm i lendge.
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J. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
Tredje sjikt

01 Tredje sjikt 
begynner med et langsgående lag, 599 mm. 
Mål til og bruk klyvsaga på plankens bredde 
dersom det ikke går opp totalt med bredde 299 
mm. 

02 OBS! pass på at skjøten mellom 
plankene ikke kommer i linje med 
pluggene.

03 Sag til med sirkelsag/klyvsag om 
nødvendig for tilpassing.

04 Andre lag er tverrgående. 
Hver planke er 299 mm lang.

05 Siste lag på 3 sjikt vil vises i bruk. 
Dette laget skal helst være 25 mm i tykkelse 
(som lag èn sjikt 1). Her kan man legge sys-
tematisk spesiell type returtre, eller man kan 
velg tilfeldig. Endelig estetisk uttrykk vil på-
virkes av dette.

06 For vår nyeste versjon blokk med 
hel kjerne, legges i en ekstra løs plate 
for å kompensere 12mm tynnere blokk i 
forma.
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K. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
Borring av hull til plugger

01 Når siste lag er lagt i forma legges 
lokket i finèrtre, og formen strammes 
med mutterne så mye som mulig.

02 Forma snues slik at stålplata vender 
opp før borring.
Husk arbeidsstilling når du snur forma.

03 Hullene borres vinkelrett gjennom 
forma.
Drillen skulle gjerne stått i stativ, eller hatt en 
90 graders mal som holdt stødig i posisjon un-
der borring. Skeive hull er fort årsak til plugger 
som blir vanskelige å slå i.

04 Viktig å ha sikret et luftsjikt mellom 
form og bakken slik at boret ikke blir 
skadet når det er kommet helt igjen-
nom blokka.
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L. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
Plugging

01 Pluggene slåes i med slegge. 
Husk å sette i pluggen slik at siden som er 
pusset vender ned mot hullet.

02 Om det er noen plugger som 
sprekker i innslåingen, kan dette 
kompenseres med en ny plugg som 
slåes i fra baksiden av blokka.

03 Sag av med feinsag de overflødige 
toppene på pluggene før du løfter av 
bunn og topplokket.

04 Løft av lokket.
Husk arbeidsstilling i håndering av det tunge 
stållokket.

01

02

04

03



6. P roduksjonslinje,  Stavneblokka trinn for trinn 

M. PRODUKSJON TRINN FOR TRINN
Finpuss

01 Sag med feinsag pluggene helt ned 
til bordsjiktet på toppen. Forsiktig så øver-
ste sjikt ikke skades av saga. Dette kommer til 
å synes ved bygging.

02 Løft av formen og ta til side hjørne-
vinklene.

03 Sag til pluggene på andre siden av 
blokka.

04 Det kan være en fordel å pusse 
fjæra på blokka slik at den ennå lettere 
glir i neste blokk ved bygging. 
Dette gjøres med håndholdt slipeverktøy.
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N. Kombinasjon BLOKKER OG MATERI-
ALER

01 Laftevatt
Laftevatt i cellulose eller hamp(bildet) er 
aktuelt for å gjøre veggene stødigere mellom 
blokkene, og isolerende mht til lyd og varme.

02 Isolasjon
I stillerommet (bygg i Atelier Ilsvika, Trond-
heim) er det benyttet cellulose isolasjon rundt 
vinduer, i tak og golv. Dette er et rom i rommet 
og isolasjonen skal fungere som lyddemping. 
Det er også lagt lyddempende plater i gulvet.

03 Rammeverk
Når man tegner løsninger med Stavneblokka, 
må man tenke rammeverk som er både stabilis-
erende og eventuelt bærende i møte med andre 
vegger eller tak. Rammeverket er settes opp 
med bunnsvill og en stående stender før man 
begynner å bygge.
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O. BYGGING   

01 Håndholdt verktøy
Bygging av blokka krever kun en myk hammer, 
gjerne av gummi som ikke skader blokkene.

02 Viktig å ha tegninger å følge
Tegninger med nøye markering av hver blokk 
skal tegnes inn på byggetegning. For hver 
blokk som settes opp, er det en fordel å krysse 
ut denne på tegningen. Dette gir kontroll på 
hvilken blokk som er neste i rekka. Det er fort 
gjort å gjøre feil i mønsteret underveis. Denne 
feilen forplanter seg til trøbbel om den ikke 
korrigieres.
Vær speseilt oppmerksom når du bygger med 
de små blokkene. Det viktig å være obs på 
retningen av plankene på ytterste sjikt, sidene 
blokkene pga sin kvadratiske form kan stå i 
begge retninger.

03 Sikkerhet i byggefasen
Sikring underveis av den voksende veggen er 
viktig. Dette kan gjøres ved å spenne opp en 
sikring 90 grader på hver side av veggen.

04 Vask og rengjøring
Enkel grønnsåpevann anbefales for vasking av 
veggene når det hele står ferdig. Bruk even-
tuelt en enkel skrubb for å fjerne mulig skitt på 
returtrevirket.

05 Anbefalt overflatebehandling av 
ramme
Prosjektet har anvendt økologisk overflate-
behandling på hovedrammeverket og omram-
mingen rundt dør og vindu, som man ikke 
ønsker skal mørkne. Bivokslasering iført hvitt 
pigment er vist som eksempel. For dør og vindu 
påføres gjerne laseringen før listene settes på.
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