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En rapport om innovativ bruk av tre  
i byutviklingen i Trondheim 2005-2015

9

Horisontal og vertikal signatur
Vanligvis brukes horisontal signatur til trykksaker. Når spesielle formater eller plasshensyn gjør 
at det er behov for en smalere versjon, brukes vertikal signatur.

Horisontal signatur i farger.

Horisontal signatur i sort/hvit. Benyttes når fargetrykk ikke er mulig.

Vertikal signatur i farger. Vertikal signatur i sort/hvit. 
Benyttes når fargetrykk ikke er mulig.
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TREBYEN  |  INTRO

EN LØRDAG FORMIDDAG like oppunder jul i 2002 
går brannalarmen. Det brenner på et restaurantkjøkken 
i Midtbyen, Trondheims historiske og tradisjonsrike 
trehusbebyggelse. Brannen sprer seg raskt, i løpet av få 
timer er hele kvartalet ødelagt. Bare fasadene stod igjen. 
Heldigvis gikk ingen liv tapt. Men en av Norges viktigste 
trebyer har igjen tapt bebyggelse som er flere hundre år 
gammel og som ikke lar seg erstatte. 

Den tragiske bybrannen skapte stort engasjement i 
Trondheim, og skulle bli starten på en ny epoke innen 
byutviklingen, innovasjonsdrevet og med tre som bygge-
materiale. For da det nedbrente kvartalet skulle gjenreises, 
ønsket vi ikke å kopiere gammel byggeskikk. I stedet fikk vi 
moderne bygg, oppført i tre, miljøvennlig og robust. Siden 
har det kommet mange nye bygg i tre med stort arkitek-
tonisk spenn og med nye, innovative løsninger. 

Prosjektet Trebyen Trondheim har siden oppstarten 
vært et prosjekt i Trondheim med god politisk forank-
ring. Strategien har vært å initiere et bredt spekter av 
ulike forbildeprosjekter i tre. Disse omfatter byggepros-
jekter og aktuelle utviklingsprosjekter, transformasjoner 
og rehabilitering av eldre bygg, kunstinstallasjoner og 
utsmykninger samt temporære byprosjekter. Vi har lært 
mye siden oppstarten, og i denne rapporten presenterer 
vi en rekke nyskapende prosjekter. 

Trondheim kommune har tatt mål av seg å være lan-
dets førende bykommune på trebruk. Tre er i ferd med 
å bli et naturlig materialvalg igjen og kan konkurrere 
prismessig. Fortsatt er det behov for å prøve ut løsninger 
og skaffe mer kunnskap om fordelene ved tre i et klima- 
regnskapsperspektiv. Trondheim kommune vil lede an i 
en positiv videreutvikling av trehusbebyggelse i Trond-
heimsregionen. I et fortsatt tett samarbeid med nærings-
liv, SINTEF og NTNU. 

Det er viktig å satse videre på Trebyen Trondheim og 
økt bruk av tre for det å være en treby er en sentral del av 
Trondheims identitet, et kjennetegn ved byen vår. Her er 
det bygd hus i tre i over tusen år, og trehusbebyggelsen  

TAKK TIL ALLE  
SOM HAR DELTATT I 
– OG GITT STØTTE  

TIL ARBEIDET:

Fylkesmannen i  
Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag  
fylkeskommune

TreFokus

Tresenteret i Trondheim

NTNU

 SINTEF

Framtidens byer/MD

Husbanken

Enova

Innovasjon Norge

preger det sentrale og sentrumsnære bymiljøet i stor 
grad. Den tiltrekker turistene, og hit går tankene når vi 
skal beskrive hva som er byens særpreg. 

Prosjektet Trebyen Trondheim la opprinnelig mest 
vekt på nye byggeprosjekter i tre, men har i de senere 
årene også omfattet innsats for å se på hvordan vi kan 
ta vare på den gamle trebyen – hva vi gjøre for å bistå de 
som eier de gamle bryggene. 

Å velge tre som materiale handler om mer enn tradis-
jon. Det handler også om miljøet og om bærekraftig 
byutvikling. Et av våre forbildeprosjekter, nye Åsveien 
skole, er bygget med klimagassregnskap som styrende 
verktøy. Det førte til omfattende bruk av tre som massiv-
tre og limtrekonstruksjoner, og vi fikk Trondheims første 
skole med passivhusstandard. Å velge tre gir store miljø-
gevinster, og har også vist seg konkurransedyktig på pris. 
Fra kommunens side er det et mål at vi gjennom bygg 
som Åsveien skole skal vise norske produsenter at det er 
et marked for massivtre, og stimulere til økt brukt av tre, 
også utenfor kommunens grenser.

Arbeidet med å videreutvikle byen som en moderne 
treby med spennende arkitektur og gode miljøprestas-
joner, må videreføres. Trondheim er den tredje største 
byen i Norge og et sentrum i Midt-Norge. Byen har der-
for en viktig rolle både som myndighetsutøver, byggherre 
og pådriver for en bærekraftig utvikling i regionen.

Vi ønsker fortsatt å vise hva som er mulig gjennom 
egne prosjekter, men også å inspirere andre utbyggere til 
velge tre og komme opp med nye løsninger. I et bygge- 
prosjekt møtes mange viktige aktører; arkitekter, entre-
prenører, byggherrer og rådgivere. Målet må være at stadig  
flere utvikler kompetanse innen bruk av tre, og at kunn- 
skapen sprer seg som ringer i vannet. 

I Trondheim kommune staker vi derfor nå ut kursen 
for videre engasjement for trebyen vår.   

Einar Aassved Hansen 
kommunaldirektør byutvikling

«Å velge tre som materiale handler om mer enn tradisjon.  
Det handler også om identitet og om miljøet.»

Trebyen inn i fremtiden

Trondheim  
kommune har tatt 
mål av seg å være 
landets førende 
bykommune på 

trebruk.
Einar Aassved Hansen

kommunaldirektør 
byutvikling
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Borkeplassen
Nordre gate 11og Dronningensgt 14,  
7011 Trondheim 

byggherre  
E.C. Dahls Eiendom AS og  
Sameiet Dronningensgt 14

arkitekt  
Henriksen, Hølmbakk, Jensen&Skodvin

entreprenør  
Reinertsen AS

rådgivende ingeniør  
SWECO Norge AS

areal pris ferdigstilt 
9 500 m2 BTA 140 MNOK 2007

Et modig og spennende 
svar på oppgaven med å 
gjenoppbygge et nedbrent 
sentrumskvartal. Det er 
skapt et bygningskompleks 
med egen identitet i den 
historiske gaten.  

PROSJEKTER  |  HANDEL, NÆRING OG BOLIG

TREBYEN TRONDHEIM  07



TREBYEN TRONDHEIM  0908  TREBYEN TRONDHEIM

ETTER DEN STØRSTE bybrannen i Trondheim på 103 
år ble det i 2002 raskt utlyst en arkitektkonkurranse for 
gjenoppbyggingen av Nordre gate 11. Vinneren ble Team 
3, bestående av Arne Henriksen, Jensen & Skodvin og 
Carl-Viggo Hølmebakk, som hver for seg hadde vunnet 
Treprisen for tidligere prosjekter.

Vinnerprosjektet erstattet et tradisjonelt trehuskvar-
tal i to etasjer fra ca 1840 med et moderne trebygg som 
viderefører byens historie i moderne former.  Dette sees 
som startskuddet på en periode hvor det igjen ble bygget 
med tre som byggemateriale i Trondheim sentrum.

Nybygget er i to deler rundt et indre åpent gårdsrom 
med en smal passasje mellom. Under er en fredet kjeller 
fra 1681. For å unngå å berøre grunnen over kjelleren 
er det montert en 30 m lang, eksponert fagverksbjelke 
mot plassen. 

Etter en justering av det opprinnelige forslaget, ble 
bygget oppført som et helhetlig trebygg med gjennom-
gående rammeverk i laminerte søyler og dragere, et unikt 
rammeverk som er synlig både innvendig og utvendig. 

– I forbindelse med disse trekonstruksjonene, lamin-
erte bjelker og søyler, innhentet vi spesialkompetanse fra 
en som til vanlig konstruerte trebruer, forteller teknisk 
sjef Arne Opsal i EC Dahl Eiendom. 

Det nye kvartalet inneholder butikker, restaurant, kafé, 
kontorer og boliger. I stedet for et lukket kjøpesenter, ble 
det i stedet laget et inkluderende bygg der mange indiv-
iduelle forretninger åpner seg mot gata. Det er ved bruk 
av glassfasader skapt kontakt mellom det indre og ytre liv, 
og her er næringsvirksomhet, forretningsliv og boliger 
vevd sammen, slik det også har vært løst historisk sett. 

ET FORBILLEDLIG SAMARBEID. Gjennomføringen av 
byggeprosjektet midt i travle sentrum gikk med rekord- 
fart. Daværende kommunaldirektør Magnus Heide Wester- 
berg beskrev i en kommentar i Adresseavisa vinteren 
2013 hvordan prosessen hadde foregått ti år tidligere: 

«Faglige ressurser ble satt av til planarbeid og eierne av 

kvartalet organiserte seg i en felles gruppe, med kreativ 
profesjonell ledelse. Dialogen mellom partene ble opti-
mal fra første dag. Uten stor innsats og samarbeide fra 
alle parter, ikke minst eierne, kunne området blitt liggen-
de som parkeringsplass i årevis.»

Han minnes også opplevelsen av arkitektenes til-
nærming: «historien er en venn man kan ha en samtale 
med; man måtte ikke nødvendigvis etterligne det som 
hadde stått der før. De syntes det måtte være mulig å 
bygge noe på branntomten som var bedre enn det som 
hadde stått der.»

Å skape samtidsarkitektur i et historisk område som 
er så viktig for byens identitet er en stor utfordring. I dag 
begynner de fleste trøndere å like det nye, spesielle huset 
på Nordre, men det har vært en heftig debatt underveis. 
Borkeplassen fikk hederlig omtale i forbindelse med Stat-
ens Byggeskikkpris i 2006 og ble av Morgenbladet året 
etter kåret til et av landets av de tolv viktigste byggverk 
etter krigen. 

NATURLIG VALG. Fasadene har et sterkt og særpreget 
uttrykk i tre, glass og stål med presise og vakre detaljer. 

– Det var en sterk føring på at det skulle brukes tre 
i fasadene, og dette ble også vektlagt da vinnerne av 
arkitektkonkurransen ble kåret, forteller Opsal. 

Snaut ti år etter at bygningen stod klar, er erfaringen 
med bruken av tre god. Unntaket er noen detaljer ved de 
gjennomgående søylene som er synlige både ute og inne. 

– Fugingen her krever oppmerksomhet, vedgår han. 
– En fasade i behandlet tre krever ellers mer vedlike-

hold enn en i betong, men det er en del av pakka, kon-
staterer han. 

EC Dahl Eiendom  er et av Trondheims ledende eien-
domsselskaper, og eier blant annet en rekke bygg i de 
sentrale områdene med trehusbebyggelse. Nylig rehabi-
literte de Munkegata 58, med utstrakt bruk av tre. 

– Vi bruker tre der det er naturlig og hensiktsmessig, 
fastslår Arne Opsal.   

Borkeplassen er et moderne sentrumskvartal som både ivaretar byens 
stolte historie og bidrar til vitalisering og byfornyelse. Det innledet også 
en ny æra for tre i byutviklingen i Trondheim. 

Opp av asken
BORKEPLASSEN

UTMERKELSER

Statens byggeskikkpris 
2006: hedrende omtale

Morgenbladet kåret i 2007 
Borkeplassen til et av de 
12 viktigste byggverk i 

Norge etter krigen.

20 000
Kr/m2 (kun bygg)

KVADRATMETERPRIS

  På gateplan har Borke- 
plassen butikker og serverings- 
steder, og også adkomstsone 
og vrimleplass for samtlige 
bygg. Kvartalet ligger innenfor 
middelalderbyen i Trondheim, 
og grunnen som byggene står 
på er fredet kulturminne.

PROSJEKTER  |  HANDEL, NÆRING OG BOLIG

I forbindelse med disse trekonstruksjonene, laminerte 
bjelker og søyler, innhentet vi spesialkompetanse fra 

en som til vanlig konstruerte trebruer.
Arne Opsal

teknisk sjef i EC Dahl Eiendom

KLIMATILTAK

Et nytt, moderne og tids-
riktig trebygg midt i den 

historiske bykjernen

Et gjennomgående 
rammeverk av laminerte 

tresøyler og bjelker  
preger hele bebyggelsen 

og gir den karakter
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Haukåsen barnehage
Vådanveien 65, 7023 Trondheim 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
Pir II Arkitekter

entreprenør  
NCC

areal pris ferdigstilt 
930 m2 BTA 26,5 MNOK 2013

Norges første BREEAM-
sertifiserte barnehage og et 
gjennomført treprosjekt med 
innvendige bærevegger og 
dekker av massivtre. 

PROSJEKTER  |  BARNEHAGE
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LIV OG LÆRE. Rystad ser ikke mye de ville gjort anner-
ledes, men har i ettertid tenkt at det burde vært mulig å 
bruke huset mer i den pedagogiske virksomheten. 

– Vi burde hatt mulighet til å se for eksempel hvor mye 
energi solfangerne produserer daglig, slik at vi kunne 
benyttet dette i det daglige arbeidet med barna. Det kan 
gi barna en bedre forståelse av hvor varmen i huset kom-
mer fra, oppsummerer han. 

Haukåsen barnehage har jevnlig besøk fra inn- og ut-
land av fagfolk som ønsker å se nærmere på bygget og 
bruken av det. 

– De blir begeistret alle som en. Mange spør oss hvor-
for vi bygger så fint for barn. Da spør jeg tilbake: hvorfor 
skal vi ikke gjøre det?    

HAUKÅSEN BARNEHAGE hadde gammel og nedslitt 
bygningsmasse, og vedtaket om å bygge nytt fremfor re-
habilitering falt i god jord hos de ansatte. Beliggenheten 
er idyllisk med nærhet til naturen og badevann i utkant-
en av bymarka i Trondheim.  

Tidligere styrer i Haukåsen barnehage, Pål Gerhard 
Rystad, fulgte prosessen med å beslutte, bygge og ferdig-
stille barnehagen tett. 

– Dette var på mange måter min baby, sier han. 
Da nybygg ble vedtatt var det ikke i utgangspunktet 

gitt at det skulle bygges i tre med passivhus standard. Hel-
ler ikke at BREEAM-sertifisering var et mål. Det skjedde 
først litt ut i prosessen da bystyret vedtok at prosjektet 
skulle vær en del av «Trebyen Trondheim». 

– Vi ville ha en robust barnehage som tåler at barna tar 
lokalene i bruk. En barnehage i tre blir solid med lengre 
levetid enn om den skulle ha blitt bygd etter de vanlige 
prinsippene, sier Rystad. 

MEDVIRKNING. De ansatte i barnehagen har vært godt 
involvert i prosjektet hele veien, det gjelder både styrer og 
pedagogisk personale. 

– Vi fikk blant annet være med å bestemme hvor på 
tomten bygget skulle plasseres, selvsagt i samråd med 
arkitekten. Vi sitter jo ikke med byggfaglig kompetanse, 
men har kompetanse på hva som egner seg for barn. Sam- 
arbeidet var veldig bra, og vi hadde innsikt i prosessen 
hele veien. Det er jo opp til en selv hvor mye man vil in-
volvere seg, men jeg syntes det var viktig å være tilstede 
og bli kjent med bygget. 

Bygget er et passivhus, og bruker svært lite energi. Det 
er bygget med jordbrønner og vannbåren varme. Det er 
solfangeranlegg på taket som gir tilskudd til oppvarming 
av forbruksvann. Både byggherre og de ansatte trodde 
først det var noe feil med målingene som ble foretatt etter 
at bygget var tatt i bruk. Det viste seg at huset brukte 30 
prosent mindre enn det forbruket det var satt opp med. 
Dette var også en av grunnene til at Haukåsen barnehage 

ved Utbyggingsenheten i Trondheim kommune fikk  
Energispareprisens «Hedrende omtale» for 2015.

Haukåsen Barnehage er BREEAM-sertifisert, med 
karakteren Very Good, og NCC Construction  er stolt 
over å ha levert Norges første undervisningsbygg som 
har oppnådd å bli sertifisert.

– Våre erfaring er at miljøbygg ikke er dyrere å bygge 
enn andre bygg, men det forutsetter at entreprenøren og 
rådgivere involveres fra starten av planleggingen, uttalte 
regiondirektør Thomas Re Johnsen i NCC Construction 
til bygg.no i forbindelse med at barnehagen fikk sin en-
delige BREEAM-godkjenning.

GRØNN BØLGE. Barnehagen er opptatt av klima og miljø 
i sin pedagogiske virksomhet og har to småbarnsavde-
linger og to storbarnsavdelinger, som drives som frilufts-
barnehage.

– Barnehagen var fra før meget miljøbevisst og serti-
fisert med grønt flagg.  Slik sett henger det pedagogiske 
innholdet nå bedre sammen med huset vi er i. Personalet 
føler at bygget er identitetsskapende, og det eksisterer en 
stolthet hos de som jobber der. Det er flott å jobbe i et 
slikt bygg, og foreldrene synes også det er bra. Det er rom 
med mangfold, høyt under taket, og lys slipper gjennom 
fra begge sider. Og sett i et samfunnsperspektiv er dette 
et bærekraftig bygg, sier Rystad.

Han forteller at inneklimaet i barnehagen er godt, og at 
tre gir rom det er godt å være i, med god akustikk. Men 
det er et hus som må brukes bevisst:

– Det tar for eksempel litt lengre tid å få det varmt. I 
motsetning til en del andre barnehager har ikke vi tørker-
om, vi har lufterom. Så tøy må foreldrene selv tørke. Det 
er et levende bygg, som rører på seg og knirker og knaker 
alt etter temperatur og luftfuktighet. 

De setter også stor pris på at bygget tåler litt juling. 
– Vi kan pusse bort tegning og tagging som jo gjerne 

kommer, og vi kvier oss ikke for å slå i en spiker. Hadde vi 
hatt gipsvegger hadde dette vært noe helt annet. 

Med Haukåsen barnehage har Trondheim kommune satt standarden på 
fremtidens barnehager. Barnehagen er Norges første BREEAM-sertifiserte 
undervisningsbygg og bygget etter passivhus standard. 

Norges beste barnehage
HAUKÅSEN BARNEHAGE

65,3
kWh/m2/år

Første hele driftsår viser 
forbruk på 44,3 kWh/m2/år

ENERGIFORBRUK

  Bygget er robust i bruk, 
bruker ekstremt lite energi 
og understreker barnehagens 
fokus på klima og miljø.

PROSJEKTER  |  BARNEHAGE

BREEAM-SERTIFISERING «VERY GOOD» 

BREEAM er et internasjonalt miljøklassifiseringssystem 
som tilpasset nasjonale forhold. Det tar bl.a. hensyn til 
materialer, varmekilder, energiforbruk, et godt inneklima 
og rette lysforhold for brukerne. 

 
Materialene som velges er gunstig for både miljø og 
inneklima. Løsningene er derfor mer gjennomtenkt og 
bygget er energivennlig i drift. Det vektlegges gode  
arbeidsforhold for anleggsarbeiderne og en grønn  
byggeplass under byggeperioden. Barnehagen er bygd 
etter passivhusstandard og har energimerket A. 

På grunn av de gode driftserfaringene med barnehagen 
og BREEAM metodikken inngikk Trondheim kommune i 
2015 medlemsskap i Norwegian Green Building Council 
(NGBC).

Vi ville ha en robust barnehage som tåler at barna tar lokalene  
i bruk. En barnehage i tre blir solid med lengre levetid enn om 

den skulle ha blitt bygd etter de vanlige prinsippene.
Pål Gerhard Rystad

tidligere styrer i Haukåsen barnehage

UTMERKELSER

Foreslått til Statens  
byggeskikkpris for 2015

Trondheim kommunes  
energisparepris 2015: 

hedrende omtale

KLIMATILTAK

Passivhus

Energimerke A

BREEAM-sertifisert Barne-
hage (klasse Very Good)

Veggene er bygd med 
limtre. Etasjeskiller, inn-

vendige bærevegger  
og takkonstruksjon er 

massivtre. Yttervegger er 
av 300mm limtre med 

98mm påforing.
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Moholt studentby
Vådanveien 65, 7023 Trondheim 

byggherre  
Studentsamskipnaden i Trondheim

arkitekt  
MDH Arkitekter SA 
Arne Henriksen Arkitekter AS

entreprenør  
Veidekke Entreprenør AS

prosjektperiode   områdets areal 
2012 – 2016  145 mål

arealforbruk   
Gammelt 63 000 m2 + nytt 23 400 m2 =  
86 400 m2 BTA

Nord-Europas største 
byggeprosjekt i massivtre. 
Det gjør Studentskipnaden 
til en både miljøvennlig og 
modig byggherre. 

PROSJEKTER  |  STUDENTBOLIGER
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effektive bygg (passivhusstandard). Et eget geovarme- 
anlegg sikrer bergvarme til prosjektet, og gir mulighet for 
frikjøling i byggene. 

TESTET BRANNSIKKERHETEN. I forbindelse med pros-
jektet har det vært gjennomført et brannforsøk, siden 
brannfare ofte benyttes som argument mot bruken av tre.

Brannforsøket ble utført av SINTEF, med støttet fra 
blant annet Innovasjon Norge, Veidekke, Rambøll og 
iTre, i tillegg til en rekke andre interessenter i prosjektet. 

– Alle opplevde dette som et nyttig forsøk, da det gir 
gode data både i dette prosjektet og for kommende pros-
jekter, forteller Skjervik. 

Det ble gjennomført to tester på en hybel. I det første 
forsøket fungerte sprinklingen og brannen slokket slik 
som intensjonen var. I det andre forsøket var sprinklin-
gen koblet ut for å se hvordan brannen utviklet seg. Inn- 
brenningen i massivtreet var lav og forutsigbar, slik at 
konstruksjonen stod lenge. 

–  Resultatet var som vi hadde håpet. Med denne 
kunnskapen og to rømningsveier, og en ekstra redningsvei 
via brannvesenets stigebil, er vi dermed trygge på at brann-
sikkerheten er godt ivaretatt, konkluderer han. 

Av annen læring i prosjektet peker prosjektlederen på 
utfordringen med lydgjennomtrengning når man bygger 
i tre. 

– I Moholt 50|50 har vi løst utfordringen med å legge 
enkelte overflater bak gips. I ettertid ser vi at det kunne 
vært andre og større grep som ga flere synlige overflater 
i tre. Men det var samtidig et økonomisk spørsmål, kon-
staterer han. 

Massivtreet leveres som elementer fra en fabrikk i Øs-
terrike. Mesteparten av massivtreelementene er fraktet 
på tog til Trondheim, mens en liten andel er fraktet på 
bil, på grunn av logistikkutfordringer.  På byggeplassen 
monteres massivtreelementene av fabrikkens ansatte. 
Tempoet er rundt én etasje i uka. 

– All den tid vi bor i trerike Trøndelag synes vi det er 

I MARS 2015 ble det første spadetaket tatt i Europas hittil 
største massivtreprosjekt, kalt Moholt 50|50. Navnet hen-
spiller på at studentbyen er 50 år, og peker samtidig 50 år 
fremover i tid.

Bakgrunnen for utbyggingen er et nødvendig løft for 
området, sett i sammenheng med behovet for fortetting.

Moholt studentby er Studentsamskipnaden i Trond-
heims største studentby, med 2100 studenter fordelt på 
ca. 325 bokollektiv à fire hybler og ca. 330 par- og familie- 
leiligheter. I tillegg har den to barnehager, flere lekeplasser, 
 og forretnings- og kontorlokaler. Studentbyen har en 
tomt på ca. 145 000 m2 og et BTA på ca. 63 000 m2, som 
gir en tomteutnyttelse på ca. 43 %.

I begynnelsen av 2013 gjennomførte Studentsamskip-
naden i Trondheim en workshop med utgangspunkt i 
en metode som kalles behovsbasert innovasjon, for å 
kartlegge dagens og fremtidens behov. Med mål om å 
skape en aktiv, spennende og robust studentby, inviterte 
studentsamskipnaden deretter til arkitektkonkurranse. 

– Som byggherre har vi hele tiden hatt vi høye ambis-
joner, til arkitektur, bymiljø, grønn byutvikling og helhet-
lig planlegging. Vi ønsket både å gjøre det mer attraktivt 
å bo på Moholt, med tanke på hvilke tilbud som finnes, 
men også å åpne studentbyen for bydelene rundt, sier 
prosjekt- og utviklingssjef i SiT Bolig, Arvid E. Skjervik. 

KLIMAVENNLIGE BYGG. Vinnerutkastet, «Tun og Tårn» 
fra MDH Arkitekter SA | Arne Henriksen Arkitekter AS, 
hadde opprinnelig tegl som synlige ytterflater. Senere 
er prosjektet videreutviklet i samarbeid med MDH og 
iTRE, og byggemetoden ble endret fra stål, betong og 
tegl, til massivtre i alle bærende konstruksjoner.

Blokkene har passivhusstandard, og målet er at byg-
gene skal reises med halvparten så mye klimagassutslipp 
som normalt.

Skjervik forteller at valg av tre som byggemateriale kan 
tilskrives særlig to forhold: Samskipnadens mangeårige 
engasjement for miljøet, som tidligere blant annet har 

resultert i Trondheim kommunes energisparepris, og be-
faring på et studentboligprosjekt i Ås der massivtre ble 
brukt. 

– Prosjektet i Ås viste at det er mulig å velge massiv- 
tre innenfor den kostnadsrammen vi forholder oss til. 
Dermed var det naturlig å utforske den muligheten 
nærmere, fastslår han. 

UNIK TRANSFORMASJON. På den tidligere parkerings- 
plassen  vil det i tillegg til boligtårnene bli bygget et aktiv-
itetshus for studenter, sammen med en ny lokalisering av 
Moholt bydelsbibliotek. I første etasjene av studentbolig- 
tårnene vil det bli servicefunksjoner som treningssenter 
for studenter, vaskeri for beboerne, sykkelverksted, lege-
senter og frisør. Den nye barnehagen, som erstatter de to 
eksisterende, vil gi plass til 171 studentbarn. Barnehagen 
og aktivitetshuset/biblioteket bygges også med massivtre 
i bærende konstruksjoner. 

– Vi ser allerede nå at det gir en helt annen opplevelse å 
komme inn i et bygg der gulv, vegger, tak  og selv trapp og 
heissjakter er laget av tre. Dessuten blir fasaden spesiell, 
med trekledning som signaliserer en anelse slektskap til 
norske stavkirker, sier Skjervik.

Studentsamskipnadens prosjekt- og utviklingssjef me-
ner prosjektet er av unik karakter.  

– Vi transformerer en kjempestor parkeringsplass for 
biler til en aktiv bydel med et pågående fokus på miljøet. 
Og i motsetning til biler som slipper ut CO2, er tre et ma-
teriale som binder CO2. Med et volum på ca. 6 300 m3 
massivtre, er det også Europas største prosjekt i massiv-
tre, sier Skjervik. 

Han  innrømmer imidlertid at bortfallet av p-plasser 
ikke bare er populært.

–  Det er et miljøvalg. Studentbyen utvikles på de 
gående og syklende sine premisser. Med dette bruker vi 
vår påvirkningskraft til å redusere bilbruken, fastslår han.

I prosjektet er det, foruten miljøvennlige materialer, 
også lagt vekt på arealeffektivitet, sambruk og energi- 

Utviklingen av Moholt studentby skal fremme miljøet og utgjøre et godt 
boligtilbud med grønne omgivelser og urbane kvaliteter. Nå er det første 
av fem høyhus i massivtre under oppføring.

9 etasjer i tre x 5
MOHOLT STUDENTBY

6300
m3 massivtre

Europas største prosjekt 
bygget i massivtre

VOLUM

  De ni etasjer høye tårnene, 
eller studentboligblokkene, 
er bygget i prefabrikkerte 
elementer i massivtre.  
Montasjetid er åtte etasjer  
på fem uker. 

PROSJEKTER  |  STUDENTBOLIGER

Vi ser allerede nå at det gir en helt annen opplevelse  
å komme inn i et bygg der gulv, vegger, tak og selv  

trapp og heissjakter er laget av tre.
Arvid E. Skjervik

prosjekt- og utviklingssjef i SiT Bolig

FINANSIERING

Studentboligene har en 
total kostnadsgrense på 

800 000 NOK pr. hybelen-
het. Disse finansieres med 
tilskudd fra staten på NOK 
300 000 per hybelenhet, 
samt lån fra Husbanken.

KLIMAAMBISJON

Energimerke B  
(Lysgrønn)

Passivhusstandard: 
(NS3700/3701)

Massivtre i bære- 
konstruksjon, dekker,  
ytter- og innervegg

Omforme parkeringsplass 
til nærmiljøsentrum

Tilrettelegging for  
gående, sykkel og  
kollektivtransport

synd å måtte dra til Østerrike for å hente tre. Men vi ser 
at volumet der gjør det mulig å få en annen økonomi i 
produksjonen, enn hva som foreløpig er mulig i det nor-
ske markedet, sier Skjervik, som håper prosjekter som  
Moholt 50|50 og andre treprosjekter i Trondheim kan 
bidra til skape større marked for produkter som massivtre. 

Trondheim kommunes satsning på Trebyen har vært 
en støtte for studentsamskipnadens store prosjekt. 

– At vi holder til i en by som fokuserer på bruken av 
tre, har helt klart gjort det lettere for oss å få gehør og å få 
profilert prosjektet.    
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Svartlamoen boligblokk
Strandveien 37, 7042 Trondheim 

byggherre  
Svartlamoen boligstiftelse

arkitekt  
Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS

entreprenør  
Stjern AS

areal pris ferdigstilt 
1040 m2 15 MNOK 2005

Svartlamoen Boligblokk  
er en femetasjes bolighus 
bygget i massivtre og et 
referansebygg innen norsk 
trearkitektur.

PROSJEKTER  |  BOLIG
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dampsperre og som ferdig innredede overflater. Tre er 
godt synlig i himling, yttervegg og innervegg som et deko- 
rativt element. Utvendig kledning er ubehandlet malm- 
furu, og vinduene har karm og ramme i kjerneved fra furu.

– I et miljøperspektiv er det forholdsvis enkelt å bygge 
bygninger som bruker lite energi, men i tillegg må også 
byggematerialene være lite energikrevende gjennom hele 
sitt livsløp, og da er tre et veldig godt alternativ. Vi har jo 
mye skog i Norge, og den bør forvaltes og brukes, sier 

SVARTLAMOEN BLE OMREGULERT fra industriom-
råde til byøkologisk forsøksområde i 2001. 

– Svartlamoen boligstiftelse leide boligmasse i bydel-
en fra kommunen, og leide ut videre til beboere. I tillegg 
ble det bestemt at det skulle bygges nye utleieboliger på 
ledige tomter, forteller arkitekt Olav Kristoffersen i Bren-
deland & Kristoffersen arkitekter, som vant den åpne 
arkitektkonkurransen om nye boliger på Svartlamoen.

– Konkurransen var et samarbeid mellom Svartla- 
moen boligstiftelse, beboerforeningen, Trondheim kom-
mune og Innovasjon Norge. Premissene var å bygge en 
miljøvennlig boligblokk med rimelige utleieleiligheter 
hvor bruken av tre var sentral, sier Kristoffersen.

Det fem etasjer høye bygget består av fire åpne bolig-
etasjer som kan disponeres kollektivt av fem til seks per-
soner. Til sammen er det plass til 22 beboere, i tillegg til 
seks ettroms leiligheter i en lavere bygning ved siden av.

– I Norge er det mest vanlig å eie sin egen bolig, og i 
motsetning til i mange andre land har sosial boligbygging 
gått litt i glemmeboka, derfor var dette et godt tiltak i en 
slik sammenheng, sier Kristoffersen.

FØRST I VERDEN. Prosjektet skulle ha dynamiske bofor-
mer, primært utleieboliger for personer som i ulike faser 
i livet har behov for rimelige boliger.

– Planleggingsprosessen bar særlig preg av et tett sam- 
arbeid med Svartlamoen boligstiftelse og beboerfore-
ningen, i tillegg til fokus på trearkitektur og bygnings- 
teknologi. Vi samarbeidet tett med trenæringen, spesielt 
i Østerrike. I tillegg bidro Treteknisk Institutt, SINTEF 
Byggforsk, NTNU og Tresenteret i Trondheim. Sammen 
utviklet vi løsninger som gjorde det mulig å bygge høye, 
store bygg i tre, sier Kristoffersen.

Bygården på Svartlamoen er arealeffektiv og har et lavt 
energiforbruk. Det er utført med prefabrikkerte element-
er, noe som i stor grad kan redusere byggefeil. Bygget 
demonstrerte at tre har like stor bæreevne og brannsik-
kerhet som andre ikke-brennbare materialer, og var det 

aller første høye bygget som ble utført med denne teknik-
ken da det ble bygget. 

– Det finnes mange store bygninger av tre i Norge fra 
tidligere tider, Stiftsgården i Trondheim er ett eksempel. 
Med bygården på Svartlamoen ønsket vi å vise at det er 
mulig å bygge stort i tre selv med dagens byggeforskrifter. 
Ikke minst i byområder som skal fortettes med bygninger 
av en viss størrelse, sier Kristoffersen.

VOLDSOM INTERESSE. Hele prosessen, fra planlegging 
til ferdigstillelse, ble grundig dokumentert slik at seinere 
prosjekter kan bruke kunnskapen som ble utviklet.

– Vi ville vise at det er mulig å bygge høye hus i massiv-
tre. Dette prosjektet har vært en døråpner for trearkitek-
tur. Siden har det kommet mange store treprosjekter 
i Europa, men vi var først ute. Vi opplevde en voldsom 
interesse for trearkitektur i forbindelse med dette pros-
jektet, forteller Kristoffersen.

Bygården på Svartamoen har fått mye oppmerksom-
het, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er publi-
sert i arkitekturtidsskrifter over hele verden, og Brende-
land & Krostoffersen arkitekter mottok Treprisen i 2014 
for sitt arbeid med grunnforskning på trearkitektur.

Den siste tiden har verdens høyeste boligbygg i tre lig-
get i Melbourne i Australia, men stafettpinnen ble høsten 
2015 hentet tilbake til Norge da det 14 etasjer og 51 meter 
høye bygget «Treet» i Bergen sto ferdig.

FYLLER MANGE FUNKSJONER. Bygården på Svartla- 
moen er godt isolert, noe som gir lave energi- og ved-
likeholdskostnader. Kombinert med lave byggekostnader 
bidrar dette til at leiekostandene blir lave. 

– Brannteknikk og lydgjennomgang var de to mest 
kompliserte utfordringene i forhold til å bruke massivtre. 
For oss var det ikke nok at vi fikk det til – det måtte bli 
bra! sier Kristoffersen.

Tre fyller mange funksjoner i bygget, både som bære-
konstruksjon, brannskiller, til å stive av bygningen, som 

I løpet av ti dager i 2005 ble hovedkonstruksjonen til verdens høyeste  
boligblokk i massivtre montert. Bygget sprengte grenser både i forhold til 
trearkitektur og byggeteknikk, og har fått oppmerksomhet fra hele verden.

Døråpner for trearkitektur
SVARTLAMOEN BOLIGBLOKK

130
kWh/m2/år

ENERGIFORBRUK

  Bygningen er oppført i 
massivtre, som har gode 
isolerende egenskaper og er 
brannsikkert. Ytterkledningen 
er i ubehandlet malmfuru.

PROSJEKTER  |  BOLIG

Dette var et grenseprengende prosjekt som 
dokumenterer at det er mulig å bygge energieffektive 

og dermed miljøvennlige høye hus i tre.
Olav Kristoffersen

arkitekt i Brendeland & Kristoffersen arkitekter

UTMERKELSER

Norsk Forms pris for unge 
formgivere 2005

Brendeland &  
Kristoffersen vant  

Treprisen 2014 for sitt 
arbeid med «grunn- 

forskning på trearkitektur»  

KLIMATILTAK

Pilotprosjekt i massivtre

Utstrakt bruk av fornybare 
energkilder

Byøkologiske prinsipper 
legges til grunn for  

områdeutvikling

Brukermedvirking 
dynamiske boformer for 
ungdom. Arealeffekivitet 
og fleksibel bruksendring

Kristoffersen, som mener at bygården på Svartlamoen 
har banet vei for videre satsing på trebygg på Svartla- 
moen og Nyhavna. Bygget vil bli stående som et referanse- 
bygg i historien om norsk trearkitektur.

– Vi har lært kolossalt mye av dette prosjektet, både 
når det gjelder byggemåte og trearkitektur. Dette var et 
grenseprengende prosjekt som dokumenterer at det er 
mulig å bygge energieffektive og dermed miljøvennlige 
høye hus i tre, sier Olav Kristoffersen.    
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Åsveien skole
Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
Eggen Arkitekter AS

entreprenør  
Betonmast Trøndelag AS

areal skole areal flerbrukshall 
8910 m2 2405 m2

pris prosjekt ferdigstilt 
375 MNOK 2015

Et pilotprosjekt innen  
Framtidens bygg med mål-
setting om å redusere CO2 
– utslippet innenfor energi, 
materialbruk og transport  
i bygging og driftsfase. 

PROSJEKTER  |  SKOLE
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– MED MÅL OM å halvere  utslippene av klimagasser, 
må man fokusere på de valgene som gir størst gevinst 
og heller glemme detaljene. Et eksempel på dette er å 
velge tre fremfor betong, sier sivilarkitekt MNAL Bård 
S. Solem i Eggen Arkitekter AS. Han har foretatt omfat-
tende klimagassberegningene av materialene i prosjektet. 

Nye Åsveien skole og idrettshall på Byåsen  er pilot-
prosjekt i programmet Framtidens bygg. Det innebærer 
at nybygget har som målsetting å halvere utslippene av 
klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygninger. 
Skolen er bygd som passivhus, og klimakuttene tas både 
gjennom valg av bygningsmaterialer, energibruk og 
transportløsninger.

–  Det handler også om å dimensjonere riktig for å 
redusere materialbruken mest mulig. I tillegg bør man 
søke arealeffektive løsninger for å ikke bygge større enn 
det som er nødvendig og å se på løsninger for sambruk, 
forklarer Solem.

IKKE GRENSESPRENGENDE. Skolen og flerbrukshallen 
er dimensjonert for 650 elever på eksisterende skoleom-
råde i skrånende terreng og har et bruttoareal på 11318 
m2. Det er i stor grad benyttet limtre i konstruktive ele-
menter som søyler og dragere samt massivtre i dekker. 
Det er også benyttet massivtre i innvendige vegger og 
kledning. Utvendig er anlegget kledd med ubehandlet 
malmfuru. Synlige treflater benyttes bevisst for å gi an-
legget et vennlig, robust særpreg.

Tre og treprodukter er i utstrakt bruk benyttet for å 
forbedre de lydmessige kvalitetene i bygget. Dette er 
for eksempel treullplater i himling, trinnlydsplater i tre- 
fiber og spilevegger med trepanel for å absorbere lyd  
innendørs.

– Selv om det er et pilotprosjekt med høye miljøamb-
isjoner, er det likevel ikke et grensesprengende prosjekt 
med kompliserte løsninger. Anerkjente materialer og 
produkter er brukt på en fornuftig måte.  Poenget er at vi 
gikk inn og vurderte alle elementer; hovedkonstruksjon-

er, yttertak, dekker, yttervegger, innervegger, himlinger, 
isolasjon og kledningsprodukter for å se hvor klimagas-
sutslippet kunne reduseres. Så gjorde vi fornuftige valg 
der gevinsten ville bli stor. Miljøvennlige prosjekter har 
en tendens til å bli ekstreme, men det trenger de ikke å 
være for å oppnå en betydelig gevinst, sier Solem. 

Han påpeker at det er helhetlig fokus på klima og 
summen av mange grep som har gjort prosjektet til et 
skoleeksempel.  Det innebærer at alle aspekter vurderes 
ut fra et klimaståsted i planleggings- og prosjekterings-
fasen, og at det jobbes tverrfaglig. Kort sagt er alle baller i 
lufta samtidig i tidlig fase.

– Samtidig som vi vurderte materialer, så vi også på or-
ganisering på tomta med tanke på atkomst og lokalisering 
av ulike funksjoner, kontakt inne og ute, bygningsvolum, 
solforhold og ulike aktive og passive energitiltak, sier  
Solem.

På Åsveien skole er faste arbeidsplasser og under-
visningsarealer hovedsakelig plassert mot nord for å 
beholde dagslyset også på de solrike dagene da man ofte 
må skjerme mot direkte solinnstråling. Dette grepet  
reduserer kjøle- og ventilasjonsbehovet. Samtidig er det 
bygget svalganger og spilevegger på sørsiden som sam-
men med vegetasjon reduserer soloppvarmingen. Det 
er også plassert mindre temperaturfølsomme funks-
joner mot sør som f.eks. garderobeareal og fellesareal. 
Belysningen i bygget er behovsstyrt og justerer f.eks. 
lysmengden automatisk etter dagslyset i indre og ytre 
sone i elevarealene.

– Så langt det var mulig, landet vi på løsninger der vi 
kan beskytte mot soloppvarming på en passiv måte og 
ivareta utnyttelsen av dagslys, sier Solem. 

Bygget er et passivhus, og oppfyller energiklasse A. 
Dette er viktig for å redusere klimagassutslippet til energi- 
bruken i hele byggets levetid på (teoretisk) 60 år. Teknisk 
forskrift fokuserer hovedsakelig på energibruk. Dette har 
imidlertid i mange prosjekter overskygget gevinsten man 
kan hente ved å se på materialbruken, sier Solem.

Grundige beregninger av klimagassutslipp for alle materialer, gjorde at 
Trondheims første passivhusskole langt på vei er bygget i tre. 

Skoleeksemplet
NYE ÅSVEIEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL

PROSJEKTER  |  SKOLE

KLIMATILTAK

Pilotprosjekt  
Framtidens Bygg

Passivhus

Energimerke A

Tre: bærekonstruksjon, 
dekker, yttervegger,  

innervegger, kledning

Sambruk av arealer, skole 
og nærmiljøanlegg

Overvannshåndtering ved 
regnbed og dammer

Energikilder: Fjern-/nær-
varmeanlegg og varme-

pumpe vann-vann.

TREBYEN TRONDHEIM  25
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– Gevinsten med miljøriktig materialvalg oppnås 
umiddelbart ved oppføring av bygget, mens gevinsten 
ved redusert energibruk oppnår tilsvarende gevinst først 
etter 20-25 års drift, poengterer han. Reduksjon av det 
samlede klimagassutslippet haster. Effekten av riktige 
materialvalg har derfor større effekt på kort sikt enn f.eks. 
energibruk til drift eller transport.

ET GODT VERKTØY. I klimagassregnskapet brukte Bård 
Solem de enkelte produktenes miljødeklarasjoner (EPD) 
med fakta om hvilke stoffer som finnes i produktene og 
energiforbruket under produksjonen.  For å vurdere de 
enkelte materialenes klimabelastning i en sammensatt 
konstruksjon sammenlignet han deretter den såkalte 
CO2-ekvivalenten i hvert materiale. Betong kom dårlig ut 
av analysen:

– Det brukes stor energimengde i produksjonen av 
betong, samtidig som den kjemiske prosessen slipper ut 
store mengder CO2. Grovt sett vil en massivvegg i betong 
ha åtte- ti ganger større utslipp per kvadratmeter enn til- 
svarende vegg i massivtre, fastslår arkitekten. 

50
kWh/m2/år (skole)

ENERGIFORBRUK

  Organiseringen på tomta  
er en viktig suksessfaktor for 
skolens gode miljøprestasjoner.  

Reduksjon av det samlede klimagassutslippet haster.  
Effekten av riktige materialvalg har derfor større effekt på kort  

sikt enn f.eks. energibruk til drift eller transport.
Bård S. Solem 

sivilarkitekt MNAL i Eggen Arkitekter AS

At ikke alle bygningselementer er kortreiste, er dermed 
av underordnet betydning. 

–  Utslipp tilknyttet transport av materialene har for 
enkelte produktkategorier mindre betydning her, sier 
Solem, som derimot konstaterer at persontransport til fra 
skolen og flerbrukshallen i byggenes levetid er en viktig 
del av klimaregnskapet. 

  – Skolen ligger midt i skolekretsen og ved et kollektivt 
knutepunkt, noe som reduserer behovet for bilkjøring 
betraktelig. Elevene kan gå til og fra skolen, og det er også 
færre parkeringsplasser for lærere. Åsveien skole ligger 
dessuten nær sykkelnettet, forklarer han. Sammenlignet 
med andre pilotprosjekter, som for eksempel Lislebyhal-
len i Fredrikstad, gir transportbehovet ved Åsveihallen 
kun en brøkdel så stort utslipp. Dette viser betydningen 
av god arealplanlegging med fokus på reduksjon i trans-
portbehov.

TVERRFAGLIG. Pilotprosjektet nye Åsveien skole har 
innfridd målene, og Bård S. Solem mener en viktig suk-
sessfaktor er at miljøambisjonene ble avklart tidlig i pros-
jektet.

– Dette gir mulighet for å utvikle optimale løsninger, 
konstruksjoner, materialvalg, energiløsninger, rompro-
gram mm. i prosjekteringsfasen.

Han forklarer at priser og løsninger ellers i stor grad 
blir låst når anbudet sendes ut til entreprenørene. En-
dringspotensialet reduseres betraktelig fordi totalentre-
prenøren, hvis det er denne entrepriseformen, blir bun-
det opp til underentreprenører og leverandører.

Han poengterer videre at det også er viktig med 
kunnskapsoverføring og kontinuitet i prosjekteringen og 
et godt tverrfaglig samspill. 

I organisasjonen må det derfor være personer med 
tverrfaglig kunnskap og erfaring som kan trekke i 
trådene, stille de riktige spørsmålene, finne de optimale 
kompromissene mellom ulike fagområder, sier Solem, 
som tror arkitekten gjerne kan ha denne rollen.    

86
kWh/m2/år (flerbrukshall)

47
kWh/m2/år (skole)

LEVERT ENERGI

66
kWh/m2/år (flerbrukshall)

PROSJEKTER  |  SKOLE
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BYEN HAR NÅ fått fire topp moderne brannstasjoner, 
på Sandmoen, Ranheim, Sentrum/Nyhavna og hov-
edbrannstasjonen på Sluppen. Et fellestrekk er de sær-
pregede trefasadene med friske farger og den gjenkjen-
nende borden som er hentet fra uniformene og bilene til 
TBRT.

Da arbeidet med brannstasjonene skulle starte ville 
byggherre at en av brannstasjonene skulle oppføres i tre 
både i konstruksjoner og med bruk av massivtre. Tilleggs- 
kostnaden ble så stor fra entreprenøren at prosjektet ble 
lagt på is. Det ble bestemt at brannstasjonene skulle se-
rieproduseres og forbedres fra bygg til bygg. De samme 
folkene – og dermed erfaringene fulgte alle prosjektene.

Bruken av tre ble likevel ikke helt forlatt. Det skulle 
være trepaneler både utvendig og eikepanel innven-
dig. Kunstneren Edit Lundebrekke har vært utøvende 
kunstner ved brannstasjonene og hun ble engasjert i 
forbindelse med innvendig utsmykking. Rundt alle disk-
usjonene om tre ble ideen om utvendig kunst fremmet. 
Forslaget ble møtt med skepsis på grunn av krevende 

vedlikehold. Men ideen var god og med velvilje fra 
arkitekt og entreprenør førte samarbeidet til et svært vel-
lykket resultat. Brannstasjonene legges merke til og bran-
nvesen andre steder vil gjerne kopiere de vakre fasadene.

Løsninger knyttet til drift og beredskap er like på de 
fire stasjonene. De har et felles enhetlig uttrykk gjennom 
like trefasader. Felles for alle stasjonene er at de store hal-
lene er mørke i fargen, med bord og TBRTs logo. Utover 
det har hver stasjon har fått sin karakteristiske farge på 
kontorfløyene, i gult, oransje, grønt og blått. Kontor-
fløyene er formgitt med felter med lys- og skyggevirkning 
med stående og liggende spiler. For øvrig er det lagt til 
grunn en nøktern standard, men hvor det spesielt er tatt 
hensyn til fremtidige energi- og driftskostnader.

TBRT var tett på prosessen hele veien, med et eget 
brukerstyre. Alle involverte var meget godt fornøyd med 
samarbeidet med brannvesenet gjennom den over fire 
år lange byggeprosessen. Regiondirektør Trond Krog-
stadmo i Skanska sier at dette har vært et svært viktig og  
interessant oppdrag.    

Tre og kunst preger fasadene på de nye brannstasjonene i Trondheim.  
Materialvalg, uttrykk og farger binder stasjonene sammen og styrker 
identiteten til Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT).

Fleksibelt særpreg
BRANNSTASJONENE

PROSJEKTER  |  OFFENTLIGE BYGG

FAKTA

BRANNSTASJONER  
I TRONDHEIM

Sluppen brannstasjon 
Sluppenvegen 18 

Sandmoen brannstasjon 
Kvenildstrøa 4

Ranheim brannstasjon 
Østmovegen 2

Nyhavna brannstasjon 
Nyhavna

Brannstasjonene 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
LINK Arkitekur

entreprenør  
Skanska AS/Søbstad AS

areal pris ferdigstilt 
11 300 m2 474 MNOK 2013-15

For å sikre regionen vel-
fungerende brannstasjoner 
besluttet Trondheim 
kommune å bygge fire nye 
stasjoner for TBRT. Disse 
er blitt funksjonelle og 
fine landemerker.

  Alle brannstasjonene har  
sin egen identitet samtidig 
som de viser visuelt slektskap 
med de øvrige. Alle har fasader 
i tre, med usmykning.
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MED MÅLET OM full barnehagedekning ble det fra 2005 
gjennomført en omfattende utbygging av barnehager i 
Trondheim på kort tid. Erfaringer underveis, blant annet 
med en egen rapport om barn og rom, resulterte i en ut-
vikling med fornyede forventninger til hva en barnehage 
skal være. Det var liten tid til rådighet for å løse utfordrin-
gen innenfor akseptable kostnadsrammer. Erfaringer med 
midlertidige skolepaviljonger fra Skanska Husfabrikken i 
Steinkjer ble utslagsgivende for valg av løsning.

Barnehagene er bygget i prefabrikkerte moduler i tre og 
montert på byggeplassen. Dette førte til kort byggetid og 
bidro til et stort antall barnehageplasser på kort tid. De nye 

barnehagene fikk en kompakt form, der mange av felles-
funksjonene er lokalisert rundt barnehagens «torg» sen-
tralt i bygget. Hver modul ble bygd innomhus og så fraktet 
til byggeplassen. Det ga en verdifull forutsigbarhet, tids- 
besparelse og kvalitetssikring for det ferdige bygget.

Byggearbeidet ble gjennomført etter prinsippet «rent-
tørt bygg» med stor grad av prefabrikasjon. Svakheten 
med rommoduler er at transporten blir mer omfattende 
og at vegtrafikkloven setter begrensninger til største 
modulbredde. Dette ble løst med at vegger i modulene 
noen steder ble erstattet av bærende søyler, og det åpnet 
muligheten for utallige varianter av ferdige bygninger. 
Dermed var det duket for kort byggetid på tomten. Det 
ga mindre materialspill og mindre risiko for fuktinntreg-
ning i konstruksjonene. Tekniske anlegg ble i stor grad 
ferdigstilt på stedet. Disse er tilknyttet sentral driftskon-
troll i Trondheim eiendom som dermed kan overvåke 
den tekniske driften og styre energibruken ned til lavt 
nivå utenfor barnehagens åpningstid.

Samråd med brukerne underveis, miljøvennlig mate-
rialvalg og universell utforming resulterte i lokaler med 
gode løsninger på praktiske behov for barn og ansatte. 
Enda mer slående er virkningen av samspillet mellom ute 
og inne, og hvordan dette er gjennomført helt ned i de-
taljene. Innendørs fremheves barnehagenes ulike soner 
gjennom spennende romløsninger, blant annet forsterket 
av overlys og skiftende takhøyder. Teksturer og farger 
gir byggene et vennlig uttrykk med mange nyanser og 
stimulerende oppdagelser – bare gulvflatene varierer fra 
lune teppegulv til tre, gummi og rå fliser, og romløsnin-
gene kan varieres for oppdeling og samling.

To av barnehagene fikk tildelt kommunens byggeskikk- 
pris i 2012. Juryen uttalte bla at vinneren «tar byggepress 
og trøndersk klima på alvor. Barnehagene viser at forut-
sigbarhet og effektivitet kan gå hånd i hånd med estetikk 
og opplevelsesrike omgivelser. Lohove og Kyvannet greier  
på mesterlig vis å gi innerom til folk som liker best å  
være ute».    

Krav om full barnehagedekning presser fram bruk av prefabrikkerte 
moduler i tre. Arkitektene utnyttet byggemetodens potensial til å skape 
variasjon og samspill mellom inne og ute.

Utbygging i rekordfart
MODULBARNEHAGENE

PROSJEKTER  |  BARNEHAGE

FAKTA

5 MODULBARNEHAGER

Okstadvegen barnehage 
Okstadvegen 5

Lohove barnehage 
Loholt alle 21

Kyvannet barnehage 
Antonie Løchens vei 19

Nypvang barnehage 
Kammen 75

Skjermvegen barnehage 
Skjermvegen 78B

  Barnehagene er bygget 
med stor grad av prefabrikas-
jon,  og modulsystemet lar  
seg tilpasse ulike tomte- 
situasjoner. 

UTMERKELSER

Skibnes Arkitekter fikk 
Trondheim kommunes 
byggeskikkpris i 2012 
(Lohove og Kyvannet)

Modulbarnehagene 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
Skibnes Arkitekter

entreprenør  
Skanska AS

areal pris ferdigstilt 
3 727 m2 147,2 MNOK 2007 - 08

Fem barnehager basert på et 
og samme rommodulsystem 
ga et stort antall plasser på 
svært kort tid. 
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DA NARDO SKOLE og barnehage skulle bygges, ønsket 
kommunen en miljøskole. Det viste seg raskt etter at sko-
len ble tatt i bruk at den nye skolen brukte bare en tredel 
av det gamleskolen brukte. Den energiøkonomiske tenk-
ningen som lå forut for plasseringen av rom i bygget ga 
resultat. Alle utleiefunksjoner, gymsal og fellesrom som 
brukes på ettermiddags- og kveldstid, ble samlet i en del 
av bygget. Dermed kunne resten av bygget «stenges av» i 
en lengre periode av døgnet ved å senke temperatur og 
slå av lys og ventilasjon. Bygget er tett og godt isolert. I 
tillegg er det høy virkningsgrad på varmegjenvinneren 
på ventilasjonsanlegget, og det er varmepumpe på byg-
get som henter varmen fra 14 energibrønner. Mange  
energimålere på bygget ga god overvåking – så det skulle 
være lett å oppdage feil.

Nardo skole og barnehage ble valgt som pilotprosjekt i 
Trebyen Trondheim. Sokkelen er i betong, men alle kon-
struksjoner over er limtre eller massivtre, og utvendig 
trekledning er i ubehandlet malmfuru og visor-wood. 
Det var litt vanskelig å få tak i god kvalitet på massivtre, 
men resultatet ble bra. Valget av massivtre og energiløs-
ningene energiløsningene kostet på den tid ca 10 mill 

ekstra i forhold til tradisjonelle løsninger. Investeringene 
som gjelder energitiltakene er beregnet innspart i løpet av 
ca 20 år. Skolens levertid, dvs før det trengs omfattende 
rehabilitering er beregnet til 45 år. Nå sju år etter at skolen 
var ferdig har kostnadsbildet for massivtre og energiløs-
ninger blitt mer vanlig – og mer konkurransedyktig.

Brukerne var involvert i arbeidet med skolen, helt fra 
planleggingen startet. I det daglige livet etter at skolen ble 
ferdig virker det som om både elever og ansatte er stolte 
over skolen og de kjenner godt til at skolen er bygget som 
miljøskole med bruk av tre og har lavt energiforbruk. 
Både ansatte og elever sier at trebruken i bygget bidrar 
til å øke trivselen.

Nardo skole og barnehage fikk hederlig omtale når 
kommunens byggeskikkpris ble delt ut i 2008. I 2009 ble 
skolen tildelt Trondheim kommunes energisparepris. 
Skolen ble oppfattet som en av de beste prosjektene i sitt 
slag da skolen ble bygd, fordi lavt energibruk, miljøven-
nlige byggematerialer og et godt inneklima ble tillagt 
avgjørende vekt i prosjekterings- og byggefasen. Et høyt 
ambisjonsnivå ble realisert på Nardo.    

I 2008 bygges kommunens mest energigjerrige skole.  
Kommunen gjør seg nyttige erfaringer med å bygge i massivtre.

Lærerikt pilotprosjekt
NARDO SKOLE

PROSJEKTER  |  SKOLE

  Skolebygget var opprinnelig  
prosjektert i betong med tegl- 
fasader, men etter forslag fra 
Trondheim kommune ble det 
endret til massivtre. 

UTMERKELSER

Hedrende omtale i  
Trondheim kommunes 
byggeskikkpris 2008 

85
kWh/m2/år

ENERGIFORBRUK

KLIMATILTAK

Pilotprosjekt tre

1. og 2. etasje har limtre i 
dragere og søyler, og mas-
sivtre som etasjeskillere 

og i takkonstruksjon. 
Gymsal og garderober 
er i bærende massivtre. 
Utvendig trekledning i 
ubehandlet malmfuru

Byggeprosess under telt

Nardo skole  
og barnehage
Sørenga 2, 7032 Trondheim 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
Eggen Arkitekter AS

entreprenør  
Skanska Norge AS

areal pris ferdigstilt 
6 600 m2 185 MNOK 2008

Energieffektive Nardo  
skole er et pilotprosjekt  
med massivtre i de store 
konstruksjonene og kledning 
i malmfuru. Bygget ble  
oppført under teltduk, som 
det største i Norden.
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Ranheimsveien  
bofellesskap
Ranheimsveien 149, 7053 Trondheim 

byggherre  
Trondheim kommune

arkitekt  
Arkitektene Vis-á-vis (ARK)

entreprenør  
HENT AS

areal pris ferdigstilt 
752 m2 BTA 25,5 MNOK 2010

Omsorgsboligene på  
Ranheim ble bygget med  
utstrakt bruk av tre og er 
Norges første offisielle  
passivhus etter godkjent 
standard.
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BOFELLESSKAPET I Ranheimsveien 149 består av sju 
leiligheter, fellesareal for beboerne samt en personaldel 
fordelt på to etasjer. Bygget ligger i et småhusområde i 
nærheten av nye Ranheim skole og idrettsanlegg. Om-
rådet fortettes og bygget er plassert på en smal tomt 
som ligger tett inntil Ranheimsvegen. Her er det gode 
bussforbindelser inn til sentrum.

Trondheim kommune ønsket i dette prosjektet å ut-
vikle et lavenergibygg. I konkurransegrunnlaget og videre 
i møtene med valgte totalentreprenør presiserte kommu-

nen at målet var å jobbe videre med energirammene for 
å nå kravene i passivhusstandarden. Gjennom forpros-
jektet ble det oppnådd svært gode energimål, tilnærmet 
passivhusnivå, med et forenklet vannbåren oppvarm-
ingssystem basert på fjernvarme og et solfangeranlegg 
til forvarming av tappevann. HENT, som ble valgt som 
totalentreprenør, engasjerte Rambøll som energirådgiv-
er i prosjektet. Ved hjelp av noen mindre tiltak som ble 
implementert i prosjektet ble kravene i NS3700 innfridd. 
Tiltakene var stort sett relatert til byggets volum, tetthet 
og vindusareal. Merkostnader som følge av endret energi- 
krav fra TEK 07 til passivhusstandard utgjorde da en 
merkostnad på ca 2 mill kr.

Bygget er bygget som en kombinasjon av bindingsverk 
i tre og massivtre. Yttervegger består av bindingsverk 
mens massivtre er benyttet i bærende vegger og dekker. 
Bygget ble bygget under telt og obligatorisk tetthetsprøv-
ing viste tilslutt et lekkasjetall på kun 0,3. Ytterveggene 
er i bindingsverk og er ikke-bærende. For å kunne sikre 
lave U-verdier for yttervegger ble det valgt en ny løsning, 
Rockwool Fleksvegg system. Produktet er fortsatt lite 
brukt i Norge og er basert på en kombinasjon av stand-
ard bindingsverksvegg, med en OSB plate som vind-
sperre. Utvendig kledning monteres og henges ned fra 
gesims med spesielle braketter. Denne løsningen krever 
mindre trevirke i veggen og er dermed mer arealeffektiv. 
Vinduskarmene er utført med spesielle profiler som gir 
bedre isolasjonsverdier. I tillegg er glasset utført i 3- lags 
glass med 2 lag Argon og 2 lag LE belegg for å redusere 
strålingsvarmetapet.  

Vindtettingen har vært avgjørende for byggets totale 
luftlekkasjetall. OSB-plater er limt og tapet i skjøtene. 
Rundt vinduene er det brukt spesielle ekspanderende og 
isolerende svellebånd for best mulig tetting og isolering. 
Dette bidrar til at varmetapet via kuldebroer er margin-
alt. Gjennom byggeperioden ble bygget trykktestet flere 
ganger, og sluttesten ble bedre enn designkriteriet for 
passivhus.    

Trondheim kommune bygger bofellesskap for personer med 
heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Bygget skal bruke lite energi 
og  bygges med mye tre.

Første offisielle passivhus
RANHEIMSVEIEN BOFELLESSKAP

PROSJEKTER  |  BOLIG

  Ranheimsveien 149 er 
bofellesskap med personal-
base, felles oppholdsrom og 
sju leiligheter

KLIMATILTAK

Bygget er bygget som  
en kombinasjon av  

bindingsverk i tre og  
massivtre. Yttervegger 
består av bindingsverk 

mens massivtre er  
benyttet i bærende  
vegger og dekker.

Passivhus

Energimerke B

Byggeprosess under telt

Universell utforming
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CAMERA OBSCURA  
Honnørbrygga 

NTNU studenter 
2006 

 
 

Optisk opplevelse
Et camera obscura – som på 
latin betyr et mørkt rom – er  

en enkel form for projeksjons- 
apparat. Dette er på størrelse 

med en stor container og 
ble åpnet på Honnørbrytta 

ved Sjøfartsmuseet og Royal 
Garden i 2006. Alf Christian 
Samuelsen var initiativtaker 
til prosjektet, som er prosjek-

tert og bygget av arkitekt- 
studenter ved NTNU.

De siste ti årene er det oppført en rekke 
kunst- og utsmykkingsprosjekter som gir 
byen særpreg og inviterer til opplevelser. 

Trekunst

BÅLPLASS FOR BARN  
Skjermveien barnehage 
Marit Justine Haugen 

2009 
 
 

Leken varmestue
I Skjermveien barnehage har 
Marit Justine Haugen bygd ei 
hytte med rundt grunnplan og 
en konisk form. Den er bygget 

i ubehandlet tre; 3x1-tom-
mers plankebiter av nøyaktig 
samme lengde, 50 cm tykke. 

Tynne trefliser er lagt mellom 
de større trebitene – og det 
gir lys i hytta! I konkurranse 
med konstruksjoner og små 
bygg fra hele verden er bål-
hytta en av verdens ni mest 

kreative små bygninger, kåret 
av amerikanske Fastcodesign.

  Ideen var å skape en leke- 
plass som ga ly for været, og 
rom for bål og lek. Arkitek-
tene tok utgangspunkt i en 
konstruksjon laget av korte 
trestykker, gjenbruksmate-
rialer fra en byggeplass i 
nabolaget.
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PROSJEKTER  |  TREKUNST

FRIROM  
St.Olav Hospital 

Sunniva Huus Nordbø og  
Maren Storihle Ødegård 

2012/13 
 
 

Et rom for fred
Arkitektstudentene Sunniva 

Huus Nordbø og Maren Storihle  
Ødegård designet gjennom 

sin masteroppgave ved NTNU 
prosjektet FRIrom St. Olavs 

Hospital. FRIrom er produsert 
i sin helhet på Snekkeriet 

i Verdal, som også har vært en 
spennende samarbeidspartner 
og medutvikler av konstruks-
jonen. FRIrom er plassert på 
takterrassen på Kvinne-barn-
senteret ved sykehuset og er 
en frittstående, klimatisert 
trepaviljong på 9 kvm. Den 
er utført i massivt limtre og 

kledd med flettet osp.  
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  Arkitektene bak beskriver 
Frirom som «et sted der man 
kan finne ro og trygghet i 
en sårbar situasjon, et sted 
hvor man kan agere uten å 
begrenses av omgivelsene og 
personene rundt seg.»
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PIREN 
Kongens gate allmenning 

Anders Gunleiksrud  
og John Haddal Mork 

2014 
 
 

Den nye turist- 
attraksjonen

Arkitektstudentene Anders 
Gunleiksrud og John Haddal 

Mork har, sammen med  
SINTEF prosjektert og bygget 
en dristig konstruksjon i tre – 

en pir som krager hele 12  
meter ut i elverommet. En 

funksjonell og vakker  
konstruksjon produsert på 

industrielt vis. Konstruksjonen 
er et enkelt fagverk der  
bredden på hver stav er  

optimalisert etter styrke-
behovet. De ulike delene er 
laget ved å bruke fresen til 

Snekkeriet i Verdal. Piren ble 
realisert i forbindelse med 

den nordiske trekonferansen 
2014.

PROSJEKTER  |  TREKUNST
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UPSIDE DOWN AGAIN  
St. Olavs pir 

Hilde A Danielsen 
2015 

 
 

Den bereiste 
skulpturen

Upside down again er en 
skulptur laget av Hilde A 

Danielsen. Første gang vist 
ved Sculpture by the Sea 

Bondi 2012 i Australia. Siden 
har den reist på kryss og tvers 
av kontinentet, før den seilte 
sjøveien til England og nå har 
fått sin siste havn hjemme i 

Norge på piren ut mot Trond-
heimsfjorden. Kunstverket 
består av 60 dørkarmer av 

nordisk furu, som hver vrir seg 
om sin egen akse 3 grader til 
man visuelt entrer ut opp ned 
180 grader. På mindre enn ett 
minutt - 60 sekunder - kan liv-
et bli snudd på hodet på godt 
og vondt. Den åpne døren står 

som metafor for muligheter 
og utfordringer.  

  Piren gir mulighet til å 
oppleve sentrum fra en litt 
annen vinkel enn normalt. Den 
er allerede blitt en populær 
attraksjon – særlig for turister 
som skal sikre seg blinkskudd 
fra Trondheims kjente brygge- 
rekke.
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TRAPPA 
Kongens gate allmenning 

Studio Beta 
2014 

 
 

Trappa tar bølgen
Trappa som knytter sammen 
øvre og nedre del av Kjøp-
mannsgata ble laget i løpet 
av en 13 dagers workshop i 

regi av Studio Beta. Den ble til 
gjennom en kombinasjon av 
1:1 testing, konseptutvikling  
i skala og gode diskusjoner  

blant de 17 engasjerte 
arkitektstudentene. Bølgekon-
septet har tverrgående linjer 

av gulvbord  som danner 
sitteplasser og platå nedover 
skråningen. Trappen inneholder 
også en utskiftbar utstilling, 
som kan brukes til helårs ut-

stillinger. Prosjektet ble bygd i 
forbindelse med den nordiske 

trekonferansen i 2014. 

TREBYEN TRONDHEIM  43
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  Trondheim kommune  
ønsket å knytte byen tettere 
mot vannet og vitalisere 
området med de verneverdige 
bryggene ved Nidelvas bredd. 
Trappa er en del av løsningen. 
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5
gode grunner
til å velge tre

FREMTIDENS BYGGERI  |  GODE GRUNNER

  For fremtidens bygninger vil mer enn 
halvparten av den energien bygningene har 
behov for i løpet av levetiden, være knyttet til 
produksjon av materialene til bygningene. Jo 
mer energieffektive bygninger, jo mindre er 
energibehovet og også klimagassutslippene 
i driftsfasen. Byggereglene må i fremtiden ta 
hensyn til dette.

Samfunnsstrukturen er i endring, og vi ser 
en urbaniseringstrend både internasjonalt og 
nasjonalt. Flere og flere av oss flytter til job-
ber i byene. Byene vokser og bygningsmassen 
endrer karakter, vi fortetter og bygger høyere 
bygninger.    

LANG LEVETID. Bruk av klimarobuste og 
bestandige materialer og løsninger med lang 
levetid er viktig for å få ned klimagassutslipp 
knyttet til bygg. På den måten vil materialbruk 

til oppgraderinger og vedlikehold av bygninger 
reduseres. Forespeilte klimaendringer forplik-
ter oss til, allerede nå, å utvikle bærekraftige 
robuste løsninger for urbane bygninger. 

INDUSTRIELL PRODUKSJON. For større ur-
bane bygninger har aktører i Tyskland, Øster-
rike og Sveits fått fram  mange eksempler på god 
arkitektur, konstruksjonsløsninger og konkur-
ransedyktig industriell produksjon av trebaserte 
systemer. Tilsvarende har Sverige og Finland 
også satset og hatt en god utvikling for trebasert 
byggeindustri. Norge kommer etter, flere nye 
skolebygg og store boligblokker er bygget i tre 
de siste årene og flere er under utvikling. 

KONKURRANSEDYKTIGE LØSNINGER. Fram- 
tidens bygninger er en mulighet for vår egen 
skognæring og trebasert byggeindustri,men 

1 Tre er framtidsrettet 
og klimavennlig

det er et stort behov for å utvikle konkur-
ransedyktige, industrielle og dokumenterte 
systemer og løsninger for større bygninger. 
Disse må ivareta både arkitektur, styrke-, 
stivhet-, lyd- og brannegenskaper samtidig 
som robusthet og kostnadseffektiv produks-
jon blir ivaretatt. Dette krever en langsiktig 
kompetansebygging både innen forskning-
smiljøene, i undervisningen, i treindustrien, 
blant arkitekter, ingeniører, hos byggevarepro-
dusenter og blant utførende. Gjennom offen-
tlige FoU-programmer er det muligheter for 
trebasert byggeindustri å ta utfordringen.  

Tre som byggemateriale er lite energikreven- 
de å framstille og gir lavere utslipp sammenlig-
net med de fleste andre byggematerialer. Bruk 
av tre til bygningsformål kan økes vesentlig 
hvis næringen satser og lykkes med innovasjon 
og produksjon.    

Tre er det eneste fornybare  
byggematerialet vi har. I tillegg  

er det både fleksibelt og robust – og 
gir mulighet for så vel skreddersøm 

som masseproduksjon. 
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det er et stort behov for å utvikle konkur-
ransedyktige, industrielle og dokumenterte 
systemer og løsninger for større bygninger. 
Disse må ivareta både arkitektur, styrke-, 
stivhet-, lyd- og brannegenskaper samtidig 
som robusthet og kostnadseffektiv produks-
jon blir ivaretatt. Dette krever en langsiktig 
kompetansebygging både innen forskning-
smiljøene, i undervisningen, i treindustrien, 
blant arkitekter, ingeniører, hos byggevarepro-
dusenter og blant utførende. Gjennom offen-
tlige FoU-programmer er det muligheter for 
trebasert byggeindustri å ta utfordringen.  

Tre som byggemateriale er lite energikreven- 
de å framstille og gir lavere utslipp sammenlig-
net med de fleste andre byggematerialer. Bruk 
av tre til bygningsformål kan økes vesentlig 
hvis næringen satser og lykkes med innovasjon 
og produksjon.    

KLIMAREGNSKAP GJENNOMSNITTLIG SKOLE

Betong, stål og isolasjonsprodukter står for de største utslippene. 
Trematerialer kan i stor grad erstatte stål og betongkonstruksjoner. 

Aluminium

Stål

Kalksementperler

Betong

Lettklinker

Trekonstruksjoner

Trekledning, malt

Vindu, glass

Polystyren EPS

Ekstra polystyren XPS

Glassull

Steinull

Gipsplater

Kryssfiner

Fiberplater

Polypropylen membran

PVC membran

Asfaltpapp

Keramisk flis

Vinyl

Vannbasert maling

Oljemaling

Parkett

Murpuss

Sparkelmasse

Avrettingsmasse
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REDUSERT KLIMAGASSUTSLIPP AKKUMULERT OVER 60 ÅR – ÅSVEIEN SKOLE

Valg av tre som materiale gir en umiddelbar gevinst.

MATERIALER
Ca. 90 % av gevinsten

hentes ut umiddelbart.
Resterende akkumuleres
over 60 år (i henhold til 

materialenes levetid)

ENERGI
Gevinsten 

akkumuleres 
over 60 år

TRANSPORT
Gevinsten 

akkumuleres 
over 60 år
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  Bygninger med bæresystemer av tre får 
lavere vekt enn bygninger med bæresystem i 
for eksempel betong. Belastningen på grun-
nen kan reduseres til ca ⅓ ved å benytte tre i 
konstruksjonen sammenliknet med betong. 
Dette er en fordel om man skal bygge på en 
tomt med grunnforhold med lite bæreevne. 
Da kan en benytte enklere og billigere funda-
menteringsløsninger, for eksempel ved at man 
kan unngå pæling. 

Der er flere fordeler med lav vekt:
• Tre er et lett byggemateriale, dette innebærer 

flere fordeler ved oppføring av bygninger.
• Trelast og bygningselementer i tre er lette å 

transportere.
• Materialet er lett å bearbeide og prosessere.

KONSTRUKSJONSPRINSIPPER. 
Det finnes flere konstruksjonsprinsipp som 
er egnet for å bygge høye bygg i tre og de ut-
vikles stadig. Bæresystemer for fleretasjes 
bygninger stiller krav til planløsning, bruk 

av riktige materialer og en god utforming av 
sammenføyninger og detaljer. Spesielt er det 
viktig at bærevegger står over hverandre og at 
plasseringen av de stabiliserende veggskivene 
er identiske.

Etasjeskillere i fleretasjes hus kan med fordel 
utføres med bjelker av limtre eller LVL, alter-
nativt av trebaserte I-profiler eller gitterbjelker 
med spikerplater, men det er også aktuelt å 
benytte massivtre-elementer.

BINDINGSVERK. Til nå er bindingsverk kom-
binert med plattformbygging vært det domi-
nerende bæresystemet for trehus. Konstruks-
jonssystemer med bærende bjelker og søyler 
anvendes ofte i fleretasjes hus av stål og betong. 
Det finnes også flere eksempler på bruk av 
slike systemer i fleretasjes trehus. Ofte kombi-
neres slike systemer med elementer i vegger og 
etasjeskillere.

SEKSJONER. Etasjehøye seksjoner eller volum- 
elementer prefabrikkeres med gulv og vegger, 

2 Tre er lett og  derfor egnet 
til å bygge i høyden

og påsettes et takelement bestående av både 
yttertak og himling. De siste ti årene har det 
vært bygd en del fleretasjes hus basert på seks-
joner. I slike bygg kan det oppnås svært gode 
lydforhold, ettersom alle leiligheter får doble 
skillekonstruksjoner både horisontalt og ver-
tikalt. Volumelementer kan også utformes i 
massivtre. Utfordringene i slike bygg gjelder 
først og fremst å finne gode planløsninger og 
variasjoner i fasadeutformingen, men også 
å sikre vindstabiliseringen og at man har 
en rimelig mengde forankringer. I Trebyen 
Trondheim er modulbarnehagene bygget etter 
denne metoden.

FAGVERK. Fagverkskonstruksjoner er også et  
alternativ for fleretasjes trehus. Spesielt for høye  
trehus kan denne type konstruksjon være aktu- 
ell. Med gjennomgående søyler vil dette gi et 
dimensjonsstabilt bæresystem med mindre 
krymping enn for tradisjonelt bindingsverk. 
Fagverk kan utgjøre det vertikale bæresystem- 
et, samt inngå i den horisontale avstivningen.    

  Det finnes mange muligheter for å oppnå 
svært god energieffektivitet og varmeisolasjon 
for trebygninger – og som samtidig gir god 
(bruks)komfort. Bygninger i tre er i stor grad 
fleksible og tekniske installasjoner kan enkelt 
tilpasses. Dessuten er byggemateriale av tre lite 
energikrevende å framstille.

REDUSERE VARMETAP. Energiforbruket for et 
trehus vil påvirkes av de som bor der og deres 
adferd, hvilke materialer og løsninger som er 
valgt – og utførelsen. For å tilfredsstille dagens 
krav til energieffektive bygg må alle ytre flater 
isoleres godt. Det handler om å redusere var-
metap. Det gjøres ved å velge en form på bygget 
som minimerer varmetapet gjennom ytterveg-
gene. Det er spesielt viktig å unngå kuldebroer.

FORNYBAR ISOLASJON. Det finnes ulike iso-
lasjonsmaterialer på markedet, også basert på 

trefiber og cellulose. Det er i dag stor interesse 
for å bruke fornybare materialer.

VINDU. Vinduene utgjør en vesentlig del av 
en bygning og valg av type vindu har stor 
betydning for energiforbruket. Det finnes 
trevinduer på markedet i dag som har svært 
lav U-verdi. Vinduer med lavest mulig U-ver-
di er et godt valg. 

LUFTLEKKASJER. Luftlekkasjer vil kunne 
oppstå ved overganger mellom bygningsdel-
er, som for eksempel  i hjørner, rundt vin-
duer og dører samt mellom yttervegg og tak. 
God detaljprosjektering og nøyaktig utførelse 
er viktig for å få et lufttett bygg. Utprøvde 
og dokumenterte løsninger for bygninger 
i tre finnes og de baserer seg i stor grad på 
de samme løsninger som brukes ved tradis-
jonelle byggemetoder.    

3 Tre er energieffektivt

FREMTIDENS BYGGERI  |  GODE GRUNNER
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FREMTIDENS BYGGERI  |  GODE GRUNNER

  Tre er en lokal ressurs og et viktig grunnlag 
for arkitektur og byggeri. I Trøndelag er det 
gode muligheter for å bruke kortreiste mate-
rialer. Tremekanisk industri og andre bedrift-
er som bruker trevirke som innsatsfaktor er 
lokalisert over hele landet.

TRADISJON.Tre brukes i hele landet. Det 
er behov for tre i urbane bygg, i boliger og 
næringsbygg. Det kan brukes til rehabilitering, 
ombygging og tilbygg. Og det brukes i alle del-
er av bygget; til konstruksjoner, som isolasjon-
smaterialer og som bygningsplater.

KONKURRANSEUTSATT NÆRING. Den nor-
ske skog- og trenæringen opererer i et globalt 
marked og er sterkt konkurranseutsatt. Dette 
gjelder enten hovedmarkedet er hjemme eller 
i utlandet. For å overleve må derfor industrien 
være i kontinuerlig utvikling og være internas-
jonalt konkurransedyktig.

Norsk trebasert byggeindustri er i en krev-
ende situasjon i forhold til utenlandske aktører. 

Dette skyldes blant annet høyere kostnader 
og mindre industrielle løsninger. Der større 
bygninger basert på systemer i tre er mindre 
konkurransedyktige, er det fordi en har mindre  
erfaring med denne typen systemer og fordi 
det er mindre utviklede tekniske løsninger i 
forhold til konkurrerende systemer i stål og be-
tong. Norske entreprenører ønsker i liten grad 
å ta unødvendig risiko gjennom prøving og 
feiling med løsninger som ikke er godt doku-
mentert. I en slik situasjon velges materialer og 
løsninger som er bedre kjent. Derfor er det et 
stort behov for å utvikle industrielle løsninger, 
bygge store volumer og å dokumentere erfa-
ringer fra ferdigstilte prosjekter. Trondheim 
kommune erfarer nå at store byggeprosjekter 
med konstruksjoner i tre er konkurranse- 
dyktige med mer tradisjonelle konstruksjoner 
i stål og betong. 

VOLUM.Ved mulighet for produksjon av større 
volumer vil metodene og leverandørene bli 
mer konkurransedyktige. Flere norske bedrift-

4 Tre er en lokal ressurs
er har utviklet, automatisert og standardisert 
sin produksjon. Et godt eksempel fra Trønde-
lag er Støren Treindustri.

Utenlandske modul- og elementprodusenter 
bidrar også til et skjerpet fokus hos de norske 
produsentene og hos flere har det skjedd en 
stor utvikling de siste årene.    

  Tre som materiale brukes i stor utstrekning 
både i konstruksjoner i eksteriør, interiør og 
også utendørs. Tre har lang tradisjon som bygge- 
materiale i Norge med et bredt bruksområde 
og som verdsettes av mange. 

INNEMILJØ. Tre er ofte brukt i interiører. En 
viktig årsak til dette er opplevde kvaliteter kny-
ttet til estetikk, lukt, akustikk og natur. Ved ut-
byggingen på St. Olavs Hospital ble tre valgt i 
interiøret, og brukerundersøkelser viser at det 
bidrar til en positiv opplevelse av innemiljøet 
på sykehuset. Ved nybygde Haukåsen barne-
hage er erfaringene tilsvarende. 

MATERIALBRUK. Tre er et svært anvendelig 
materiale. Tre kan gjenbrukes som material-
er, det har stor formbarhet, er fleksibelt i bruk 
og kan brukes sammen med andre materialer. 

Det er et robust byggemateriale som lett lar seg 
vedlikeholde og reparere, og kan også skiftes 
ut. Dette er blant annet kvaliteter Trondheim 
kommune finner godt egnet for boliger for  
spesielle brukergrupper.

IDENTITETSSKAPENDE. I Norge er tre et 
byggemateriale veldig mange har et livslangt 
forhold til, oppvekst i trehus, småsnekring 
på skole og hjemme, og senere kanskje i 
forbindelse med egen bolig eller hytte. Å være 
omgitt av bygninger, bruer og båter i tre er en 
del av nordmenns identitet og kulturarv. Tid-
ligere var tre det viktigste byggematerialet fordi 
det var det vi hadde lettest tilgjengelig. I dag 
er alternativene mange. Men mulighetene til 
å bygge stort og fantastisk i tre har aldri vært 
bedre eller mer riktig.    

5 Tre er robust i bruk  
og gir god komfort
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Nye
løsninger

I dag er verken brann, fukt  
eller lydisolasjon et problem knyttet 

til tre som materiale. Det gjøres  
stadig fremskritt og det utvikles  
løsninger som forbedrer og øker  

bruksområdet for tre. 

  Fleretasjes boligbygg har de strengeste kravene 
til lydisolasjon både horisontalt og vertikalt mel-
lom boenheter.   For skole, næringsbygg eller kon- 
torlokaler er kravene til lydisolasjon lavere.  
For fleretasjes boligbygg i tre er det utviklet  
ulike løsninger som tilfredsstiller krav til lydfor-
hold. Det er særlig trinnlyd mellom boenhetene 
som avgjør utformingen og oppbyggingen av 
etasjeskillere. Også lydisolering fra tekniske in-
stallasjoner som ventilasjonsanlegg og våtroms- 
installasjoner må løses på en god måte.

VIBRASJONER. Vibrasjon i bjelkelagene for- 
årsaket av brukerne eller teknisk utstyr som for 
eksempel vaskemaskin er sjenerende og bør  
derfor minimeres mest mulig.  Gitterkonstruk- 
sjoner som gulvkonstruksjon er en enkel måte 
å tverravstive bjelkelaget på slik at rystelser 
reduseres og trinnlydisolasjonen forbedres.

LYD. Etasjeskillere i massivtre uten tilleggs- 
konstruksjon på undersiden eller oversiden  
innfrir ikke kravene til lydisolasjon mellom  
leiligheter, undervisningsrom og andre til- 
svarende bruksområder. Lydoverføringer via  
tilsluttende bygningsdel (såkalt flanketrans- 
misjon) må tas hensyn til, for eksempel når 
det benyttes massivtre i bærende vegger.  
Dette kan generelt være utfordrende i fleretas-
jes hus, der det er nødvendig med sammen-
kobling mellom bjelkelagene over leilighets-
skille. Det er da en stor fordel med punktvis 
sammenkobling istedenfor en kontinuerlig 
sammenkobling. 

I dag finnes det trebaserte produkter som 
kan utnyttes som lydabsorberende elementer 
i bygninger.    

Lyd og vibrasjoner

Eksempel på konstruksjonsprinisipp 
for etasjeskiller mellom boenheter 
i fleretasjes bolighus, basert på 
massivtreelementer. 

Fugemasse 

Kantunderstøttelse
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Bunnfylling og fugemasse 

2 lag kledningsplater

Golvmateriale

Golvplate, min 18 mm

Min. 13 mm gipsplate, sponplate e.l.

Elastisk trinnlydplate, ca. 20 mm

GUndergolv med spalter

GMineralull, 100 mm

Vibrasjonsdemper, 25 mm

Tilfarere, 98 mm c/c 600 mm

GMassivtre, min 180 mm
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Eksempel på tilslutning  
mellom yttervegg og etasje- 
skiller med krav til lyd- 
isolering og brannmotstand. 
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  Fukt kan være en utfordring for tre som ma-
teriale. Men brukes gode materialer, riktige byg-
geprinsipper og tekniske løsninger – og nød-
vendig vedlikehold står bygninger i tre seg godt.  

Spesielt er det viktig med gode detaljer i klima- 
skallet, at konstruksjonen får tørke godt og at 
kondensfaren kan begrenses ved å forhindre 
luftlekkasjer fra inneluft.

BYGGEPROSESS. Totrinnstetning mot slag-
regn er et viktig prinsipp. Detaljutformingen 
må tilpasses den enkelte kledningstypen, den 
aktuelle bygningen og værforholdene på stedet.
For å unngå fuktrelaterte skader under bygge-
perioden bør man se på hvordan materialer 
best bør oppbevares og hvordan bygget raskest 
mulig kan lukkes for å forhindre vanninntreng-
ing i konstruksjonen. 

Et godt alternativ når det bygges med massiv-

tre eller andre trebaserte elementer, er å oppføre 
bygget under telt. Dette sikrer en tørr byggeper-
iode og lite byggfukt i konstruksjonene. Dette 
er særlig viktig dersom massivtre skal være 
dekorative elementer i det ferdige bygget, da 
vanninntrenging kan gi skjemmende skjolder. 
Ved å velge – og øke bruken av prefabrikkerte 
elementer og moduler skjer en større del av 
byggingen innendørs i fabrikk, i kontrollert og 
værbeskyttet miljø. 

Med riktig fokus og økt bevissthet har vi gode 
forutsetninger for å planlegge våre trebygninger 
for å tåle et klima der nedbøren øker og temper-
aturen gradvis stiger.

BYGGSKADER. Fukt- og vannskader utgjør ca. 
70 prosent av alle byggskader i Norge. Bygg-
skader defineres som skader som oppdages 
etter at et byggeprosjekt er ferdig og overtatt av 

Fukt
eier. Fuktskader forårsaker funksjonssvikt og 
ekstraordinære vedlikeholdskostnader fordi det 
er gjort feil under planlegging, prosjektering, 
produksjon eller materialtilvirkning.   

Rundt 5 prosent av landets årlige byggepro-
duksjon går med til å utbedre feil og mangler 
før overlevering. Ytterligere ca 5 prosent er  
utbedringsarbeider på overleverte bygg. Detalj- 
utforming i prosjekteringsfasen og forebyggende  
tiltak i byggeperioden har derfor avgjørende be-
tydning for å redusere fuktrelaterte byggskader 
og kostnader.    

FREMTIDENS BYGGERI  |  NYE LØSNINGER

Vanlige fuktpåkjenninger og transport-
former for fukt – godt planlagte og 
utførte bygninger i tre kan motstå og 
fungere godt med disse.

Figuren viser et tverrsnitt av en massiv- 
trekonstruksjon og dets isolerende evne 
under et brannforløp. Branneksponert 
treverk til venstre.

  Massivtre- og limtrekonstruksjoner er de 
siste årene brukt i flere store og høye bygg for-
di brannsikkerheten kan bli like god som med 
andre tradisjonelle byggematerialer for denne 
typen bygg.

Brann i en trebygning vil i hovedsak ha to store 
utfordringer; 
1. Den brennbare konstruksjonen vil bidra til 

brannenergien og på den måten bidra til 
brannspredning. 

2. Konstruksjonen vil forkulle og dermed blir 
tverrsnittsdimensjonene redusert. 

Ved å kle inne hele eller deler av trekonstruks-
jonen, eller bruke sprinkleranlegg, reduseres 
risikoen for at trekonstruksjonen skal bidra i 
brannen. Detaljutformingen av bygget vil også 
påvirke evt. brannspredning, og hulrom bør 

unngås. Forkulling og reduksjon av tverrsnitts-
dimensjonene tar man høyde for under pros-
jekteringen av bygget. Dette gjøres ved å øke 
dimensjonene slik at bygget bærer sin vekt 
gjennom hele brannforløpet selv med redusert 
tverrsnitt.

Lyd- og branntekniske forhold har mange 
sammenfallende utfordringer, og løsninger 
som har god lydisolasjon vil ofte gi god 
brannteknisk ytelse og vice versa. 

Når det gjelder fleretasjes hus og brannsik-
kerhet vil det naturlig nok stilles strengere krav 
til ytelsene til de materialene som benyttes i 
bærekonstruksjon og som overflater. 

Bærende konstruksjoner kan brukes i de 
vanlige bolighus i brannklasse 1 uten spesielle 
dokumentasjonskrav. Kommer man litt opp 
i høyden kreves det dokumentasjon av de 
branntekniske egenskaper gjennom for ek-

Brannsikkert
sempel brannteknisk prosjektering eller mod-
ellering. Også bruk av blant annet sprinkler- 
anlegg gjør det lettere med utstrakt burk av tre 
i høyere konstsruksjoner. Massivtre har flere 
fordeler i en brannsituasjon sammenlignet 
med andre byggematerialer. Den lave varme- 
ledningen gjør at temperaturen vil forplante seg  
saktere inn i materialet sammenlignet med for 
eksempel betong, stål eller i stenderkonstruks-
joner. Samtidig vil forkulling av overflaten gi 
et isolasjonssjikt som reduserer forkullings- 
hastigheten. Det betyr bla at brannvesen lettere 
kan forutsi hvor lang tid det tar før bygget kol-
lapser.

I etterkant av en brann vil det være mulig 
å skifte ut utbrente konstruksjonsdeler, og  
reparere bygget, om bare små områder er 
berørt av brannen.    
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KONSERNDIREKTØREN I SINTEF har bred og variert 
erfaring fra ulike deler av byggenæringen, og har et godt 
overblikk over forskning og nasjonale strategier for bruk 
av tre. Hun mener den største utfordringen med tanke på 
at utbyggere og entreprenører skal velge tre som bærende 
materiale i dag, er mangel på kompetanse. Rønneberg et-
terlyser kunnskapsdeling.

– Det er i dag god kompetanse hos materiallever-
andørene, økende kompetanse i rådgivermiljøene og 
arkitektene har jo alltid vært interessert i å fremme 
bruken av tre. Men det holder ikke å fokusere på temaet i 
en sammenheng der alle allerede er opptatt av å bruke tre 
–  det må på agendaen også der andre enn menigheten er 
tilstede. Vi må generelt bli flinkere til å dele. Det gjelder 
alle fagområder, enten materialet er stål, betong eller tre, 
sier Rønneberg som påpeker at en del store og interes-
sante byggeprosjekter i tre har sett dagens lys i den senere 
tid. Men det er ikke nødvendigvis de mest spektakulære 
byggene med det mest avanserte og unike løsningene vi 
skal rette blikket mot. 

–  Slike prosjekter er kjempespennende og bidrar helt 
klart til å øke kunnskapsnivået, og da særlig hos de som er 
involvert. Det er samtidig viktig å understreke at det unike 
ikke nødvendigvis skal kopieres. Jeg tror det er riktig å si 

at norske entreprenører trenger å skaffe seg kompetanse 
på hvordan de skal utføre store prosjekter i tre, uten at det 
nødvendigvis handler om så spesielle bygg, sier hun. 

TAKTSKIFTE. I Norge er  nå en overgang til mer ut-
strakt bruk av tre på trappene, med sterke føringer fra 
myndighetene. Skog 22 er en nasjonal strategi for forsk-
ning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling for 
skog- og trenæringen – som er tildelt en nøkkelrolle for 
å utvikle og realisere det grønne skiftet i Norge. Nærin-
gen har et økonomisk omsetningspotensiale på 180 mrd 
kroner per år, hvor bygg står for den største andelen. Det 
ønskes en økt verdiskapning gjennom industrialiser-
ing av byggesektoren basert på hele spekteret av norske 
treressurser, blant annet ved å utvikle standarder og dig-
italt baserte prosesser.

Konserndirektør Hanne Rønneberg tror volumbyg-
ging er et viktig stikkord i arbeidet med å gi tre som mate-
riale utbredelse til vesentlig annen bygging enn småhus. 

–Vi trenger store prosjekter som kan repeteres. Hver-
dagsbygg i form av gode boligprosjekter, barnehager og 
skoler som kan gjentas og som dermed gjør det mulig for 
produksjonsbedriftene å satse, fastslår hun.

I Trøndelag finnes i dag mange gode råvareprodusenter 
og produksjonsfabrikker, med mange gode prosjekter å 
vise til, som Støren Treindustri og Skanska Husfabrikken. 

– Men de færreste aktører har store kommunikasjons- 
avdelinger til å ta seg av promoteringen, og mange er 
også beskjedne og ønsker ikke å rette oppmerksomheten  
mot seg selv. De fleste har først og fremst fokus på å pro-
dusere og løse nye oppgaver. Blikket er med andre ord 
rettet fremover, og ikke bakover, forklarer hun. 

– Her har vi en viktig oppgave å gjøre. Vi skal fortsatt 
kjøre store forskningsprosjekter, bygge nullutslippsbygg 
og gjennomføre pilotprosjekter. Men det er viktig å ikke 
bare trekke frem det som kan bli store forbildeprosjekt 
og signalbygg, vi må også fremsnakke hverdagsbyggene, 
konstaterer Rønneberg. 

Skal bruken av tre økes i større byggeprosjekter, må kunnskapen  
deles flere steder enn der menigheten møtes, mener Hanne Rønneberg  
i SINTEF Byggforsk. 

Ut av startgropa
10 NESTE ÅR
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FORBEDRINGSPOTENSIAL. Det er mange kunnskaps-
miljøer i Trondheim, og et samarbeid mellom forsk-
ningssentrene og arkitekt- og ingeniørutdanningen ved 
NTNU gir unike muligheter for innovasjon. 

–Tre er et konkret område der vi har noe forbedrings- 
potensial. Både på NTNU og SINTEF bør vi kunne  
knytte arkitektene og konstruksjonsmiljøene tettere sam-
men. Vi lærer lite om hverandres fagområder. Men jeg 
ser at noe begynner å skjer, blant annet ved å involvere 
seg i hverandres undervisningsopplegg – det er bra!

Byen var høsten 2014 vertskap for en stor nordisk kon-
feranse om bygging med tre, hvor prosjekter, løsninger 
og kunnskap ble delt, Forum Holzbau Nordic. I 2017 skal 
konferansen på ny holdes i Trondheim. 

Hanne Rønneberg 
SINTEF Byggforsk

KLIMA 2050

Klima 2050 er et senter 
for forskningsdrevet inno-
vasjon (SFI) som har som 
mål å redusere samfunns-
messig risiko forbundet 

med klimaendringer med 
økt nedbør. Senteret vil 
være en ledende aktør 
innen forskerutdanning 

knyttet til klimatilpasning 
av det bygde miljø. Dette 
innebærer økt fokus på 

robusthet i byggeskikken, 
bygninger i tre inkludert, 
og en større grad av hel-

hetstenkning i byutvikling.

ZEB – TIL ZEN

Forskning fra ZEB (Zero 
Emission Buildings) 

viser at for fremtidens 
bygninger vil mer enn 

halvparten av den 
energien bygningene 

har behov for i løpet av 
levetiden, være knyttet til 
produksjon av materialene 
til bygningene. Jo mer en-
ergieffektive bygninger, jo 
mindre er energibehovet 
og også klimagassutslip-

pene i driftsfasen.  

Tre er et materiale som 
bidrar til små utslipp sam-
menlignet med de fleste 
andre byggematerialer.

Utvikling av trearkitektur 
vil derfor være en del  

av svaret på klima- 
utfordringen.

–  Det er kjempeviktig for Trondheim som by å ha 
sånne arrangementer. Ikke bare for teknologibyen, men 
for hele byen. Det er ikke noe skille. Det som er bra for 
forskningsmiljøene er også bra for Trondheim. Vi kan 
oppnå gode synergier ved å knytte forskning og bygge- 
næringen enda nærmere sammen og å øke kjennskapen 
om hverandres prioriteringer.

Hanne Rønneberg tror mye vil se annerledes ut om ti 
år, med tanke på hvordan vi bygger. 

– Verdikjeden må styrkes, fra forvaltning via næring og 
til innovasjonsmiljøer. Ingen greier å gjøre dette alene, det 
krever et samspill. Det er gitt en del anbefalinger i Skog 22, 
men jobben er ikke gjort. Den bør begynne nå. 

  Illustrasjonen viser NTNUs 
plan for samling av campus i 
området mellom Gløshaugen 
og Lerkendal. 

Vi trenger store prosjekter som kan repeteres. Hverdagsbygg i form  
av gode boligprosjekter, barnehager og skoler som kan gjentas og  

som dermed gjør det mulig for produksjonsbedriftene å satse.
Hanne Rønneberg
SINTEF Byggforsk

  Sommeren 2015 fikk 
SINTEF/NTNU rundt 60 mill 
for å etablere Norwegian Zero 
Emission Building Laboratories  
(NZEB lab).
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FREMTIDENS BYGGERI  |  ERFARINGER

MOHOLT 50/50 er det første massivtreprosjektet til Vei-
dekke i Trondheim. Det er litt spesielt, da det med sine 
fem nietasjes bolighus med hovedbæresystem i tre også 
er det største i sitt slag i Nord-Europa. Veidekke var total-
entreprenør for studentboligene i massivtre i Ås, og vi har 
med oss erfaringene derfra med tanke på utvikling, løs-
ninger og underleverandører. I samme prosjekt bygger 
vi også den største barnehagen i Trondheim i massivtre.

Studentbolig-prosjektet skiller seg fra andre pros-
jekter på flere måter, og det mest spesielle er hvor kort 
byggetiden er. Det går som planlagt, og det vil si veldig 
fort. Jeg overdriver ikke når jeg sier at råbygget tar under 
halvparten så lang tid som tradisjonelt byggeri; vi mon-
terer åtte etasjer på fem uker. 

Det som er viktig og som vi har fått til, er repetisjon. 
Med mange like etasjer, med lik geometri og fabrikkpro-
duserte elementer som er pinlig nøyaktige, blir det god 
økonomi. Det gjør at bygging med massivtre blir konkur-
ransedyktig på pris. 

En ting som veldig positivt, er miljøet på byggeplassen. 

ERFARINGEN MED Å jobbe med tre slik vi gjorde på 
Åsveien skole har stort sett vært positiv. Tidsbruken har 
vært omtrent som vanlig, og det krevde ikke noe spesielt 
av Betonmast som entreprenør. 

Det er klart vi støtte på noen utfordringer. For å få 
bygget godkjent måtte vi sette inn noen ekstra tiltak med 
tanke på brannsikkerhet, noe vi løste med brannmeldere 
og ekstra sprinkler over himling. Ettersom tre er et lev-
ende materiale, opplevde vi også noe krymp og måtte 
derfor inn en runde i ettertid med tettetiltak. Vi er også 
litt spente på kledningen, som er i ubehandlet malmfuru. 
Hvordan vil den oppføre seg over tid?

Det ene bygget ble tilført fukt under byggefasen etter 
store mengder nedbør, men vi ble positivt overrasket 
over hvor fort treet tørket. Og det endret ikke karakter 
heller, det ble like fint igjen. Vi var nøye med å dokumen-

Hva er erfaringen med store byggeprosjekter i tre  
– og hvordan ser du på bruk av tre i fremtiden?

tere at treet var tørt før konstruksjonen ble lukket. 
Dette er momenter som gjelder selve byggingen. I et-

tertid har jeg fått inntrykk av at innemiljøet er blitt veldig 
bra på skolen, og det er så klart verdifullt. Vi vet også at 
byggene gir miljømessige gevinster, med langt mindre 
CO2-utslipp enn tradisjonelle bygg. Det var et spennende 
prosjekt å være med på, med et klimagassregnskap som 
styringsverkøy. Og arkitekten, Bård Solem fra Eggen 
Arkitekter, viste seg brennende interessert i detaljer. Det 
var interessant.

For min egen del tenker jeg at tre er fleksibelt og lettere 
å bearbeide enn andre materialer. Om dette er starten på 
en ny tid for store prosjekter i tre, er vanskelig å si. Skal 
man bygge med trevirke som bærende konstruksjon, 
med søyler og dragere og bærere, må byggherren være 
velvillig innstilt.  

Det er lite støy i forhold til når vi bygger i betong. Du 
hører ikke lyden av slagbor, i et et trehus greier vi oss med 
en enkel batteridrill. Det er også lite støv og på alle vis en 
veldig ren og ryddig byggeplass. Har du først et gulv som 
er helt blåst, blir det mer merkbart og vanskelig å unngå å 
se at man roter det til. Mange synes også at treverket avgir 
en god lukt og atmosfære.  

Med tanke på byggeri i tre, så tror jeg vi nå ser starten 
på en ny tid. For oss begynte det med prosjektet i Ås, og 
også i Moholt 50/50 gjør vi oss erfaringer vi kan ta med 
videre. Veidekke har nettopp skrevet kontrakt på stu-
dentboliger i tre i Hønefoss, og er også involvert i anbud 
på denne type jobb flere steder i landet. 

Som bransje er vi litt sidrumpa, derfor er vi avhen-
gige av spenstige byggherrer som Studentsamskipnaden 
i Trondheim. Vi trenger også at politikere, arkitekter og 
kommunene får opp øynene og begynner å satse på slike 
byggemetoder. Skoler, barnehager og boliger er godt eg-
net til å bygges i massivtre. Sverige ligger foran oss, vi er 
på vei opp av startgropa.  

Bjørn Snekvik 
Prosjektleder i Veidekke 

Entreprenør AS

TRONDHEIM  
KOMMUNES  
BYGGESKIKKPRIS 

gis til aktører som på ulikt 
vis utmerker seg positivt 
innen arkitektoniske og 
byplanmessige løsninger. 
Prisen ble opprettet i 
2006. Juryen er sammen- 
satt av to politiske rep-
resentanter, Trondhjem 
arkitektforening, Nærings-
foreningen og Husbanken.

TRONDHEIM  
KOMMUNES  
ENERGISPAREPRIS 

gis til aktører som har 
gjennomført energispare- 
tiltak i bygninger, anlegg 
eller industri. Prisen ble 
opprettet i 2007. Juryen er 
sammensatt av to politiske 
representanter, Enova, 
Næringsforeningen og en 
miljøorganisasjon.

STATENS  
BYGGESKIKKPRIS 

gis til arkitektur som 
bidrar til å heve, fornye 
og utvikle den allmenne 
byggeskikken. Prisen er 
opprettet i 1983 og deles 
ut av Husbanken/KMD.

TREPRISEN 

gis til fremragende 
arkitektur med bruk av tre 
som materiale. Prisen ble 
opprettet i 1961 og deles 
ut av Trefokus.

DEN NORDISKE  
TREPRISEN 

gis til aktører med gode 
prestasjoner innen 
arkitektur, ingeniørkunst 
eller teknisk innovasjon 
med bruk av tre. Prisen ble 
opprettet i 2014 og deles 
ut av foreningen Nordiske 
trebyer.

Tore Hinsverk  
Prosjektsjef 

Betonmast Trøndelag AS
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Trebyen
– et prosjekt med visjon om å bidra til 
flere bærekraftige bygg i Trondheim og  

i regionen rundt byen.

ET SAMARBEID MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE,  
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG  

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
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