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1. Innledning 
Våren 2016 ble BGM Arkitekter AS innvilget Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og 
byggkvalitet til prosjektet «Verdens nordligste plusshus i massivtre». Bakgrunnen for prosjektet og 
søknaden var at BGM Arkitekter hadde fått i oppdrag å tegne bolig for en oppdragsgiver i Tromsø. 

Tilskuddet skulle gå til å gjøre utredninger på om det var mulig å bygge et plusshus så langt mot nord, 
og skaffe til veie et godt beslutningsgrunnlag for byggherre hvilke tiltak som ville være mest aktuelle 
for plusshus i nord. 

Formidling av kunnskap og erfaringer fra dette arbeidet skulle overføres til byggebransjen i nord. 
Dette er meget tidsaktuell kunnskap da offentlige myndigheter har forventninger til en samlet 
byggebransje, både rådgivere, arkitekter og utførende til å bygge mer energieffektiv og miljøvennlig. 
Reduksjon av verdens energiforbruk er et av FN sine overordnede mål frem mot 2030. Oppføring av 
energieffektive boliger er derfor av stor interesse. Arktisk klima er det mest energikrevende klimaet 
vi har i Norge, og derfor spennende å bruke som case.  

Aktuelle tiltak i prosjektet har vært frokostmøter, befaringer, konferanse etc. hvor målgruppen 
primært er byggebransjen i Tromsø by, men også Nord-Norge som region.   

 

Figur: Kart over Norge, med utsnitt av Troms fylke. 
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2. Mål og rammer for prosjektet 
Bruk av massivtre er en relativt ny byggemetode i Norge, særlig i nord. BGM Arkitekter AS har 
imidlertid opparbeidet seg kompetanse og erfaringer knyttet til prosjektering og oppføring av bygg 
innenfor dette feltet. Kunnskaps- og kompetanseoverføringen om denne byggemetoden ble etablert 
gjennom å benytte et byggforetak i sør (Massivtre AS og Hemato Eiendom AS i Grimstad) som har 
gjennomført flere slike prosjekter. Ved å koble på flere lokale håndverkerforetak i Tromsø under 
prosjektet har vi bidratt til å tilføre ny kompetanse og kunnskap om denne byggemetoden til disse 
aktuelle foretakene som har vært utførende håndverkere på bygget. 

Men ervervet kunnskap har også kommet byggebransjen forøvrig i Tromsø til gode, noe som blir 
behørig omtalt senere i rapporten. Her vises bare en kort skjematisk oversikt over noen av de mest 
sentrale aktivitetene som kompetansemidlene har bidratt til: 

1. Kunnskapsinnhenting og planlegging 
a. Arkitekt: ekstra prosjektering, kontruksjonsløsninger, teknisk utforming, 

simuleringer, etc. 
b. Energikonsulent: energiløsninger, lavenergi, passivhus 
c. Universitetet i Agder: studentoppgaver, konstruksjonsprinsipper, energiproduksjon, 

materialbruk 
d. Tømrer: materialvalg inne og ute, dimensjonering, byggbefaringer i sør før oppstart 
e. Elektriker: prosjektering før utførelse, kabling og tekniske føringer i massivtre 
f. Rørlegger: prosjektering før utførelse, tekniske føringer for rør 
g. Maler: overflatebehandling, materialvalg 

2. Utforming og gjennomføring av formidlingsplan 
a. Byggeblogg 
b. Sosiale medier, bl.a. Instagram 
c. Pressemeldinger til aviser, media 
d. Presentasjon av prosjektet til politikere, byggebransje 
e. Utarbeidelse av rapporter 

3. Arrangementer, møter og kurs 
a. Møter mellom arkitekt, byggherre, fagskole og Universitet i Tromsø 
b. Prosjektpresentasjon til kommune gjennom en forhåndskonferanse 
c. Dagskonferanse i samarbeid med Universitetet i Tromsø 
d. Frokostmøte/dagskurs for regional bransje 
e. Omvisninger i boligen til andre som planlegger å bygge 
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3. Beskrivelse av tomannsboligen 
Boligen er oppført som en vertikaldelt tomannsbolig bygget i massivtre. Byggherren skal disponere den 
ene delen selv, og selge den andre delen i det åpne markedet. Begge delene er tilnærmet like store med 
to fulle etasjer, i tillegg til hems. 

Med å bygge i massivtre har man stor arkitektonisk frihet, noe man ser tydelig f.eks. med 
trekantformen på taket. Et tilleggsmoment med taket, er at den ene flate vender mot sør, noe som er 
fordelaktig hvis man installerer solcellepanel på tak. 

Boligen benytter kledning fra Superwood. Dette er en dansk virksomhet som har utviklet og 
patentert en teknologi til gjennomimpregnering av tre uten bruk av tungmetaller og 
oppløsningsmidler. Miljø- og bærekraftstanken er sentral i valget av denne kledningen. 
Denne unike impregneringen gir treet beskyttelse helt inntil kjernen, noe som gir en ekstrem lang 
levetid. 

Boligen ble ikke et plusshus fra dag 1, men det vil være forberedt og tilrettelagt for å kunne bli det på 
et senere tidspunkt. Utviklingen på dette området skjer med rekordfart, noe de ulike utredningene 
på de ulike alternativene som er gjennomført i prosjektperioden bekrefter. Byggherre har derfor 
valgt å vente litt med å putte på enheter for energiproduksjon, for å kunne få mer optimaliserte og 
tilpassende løsninger for denne boligen. Et av tiltakene for å målsetningen om plusshus, er at man 
har lagt inn vannbåren varme i begge enhetene i tomannsboligen. Dette åpner for større 
handlingsrom og fleksibilitet ift. bruk av energikilde i fremtida. 

 

 

  

https://massivtrehusetinord.no/
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4. Massivtre som byggemateriale: 
 

• Klimavennlig byggemetode, økt bruk av tre reduserer CO2-utslipp. 

• Gode brannsikre egenskaper. 

• Høy grad av fleksibilitet (arkitektens drøm). Elementene kan formes etter ønsket geometri. 

• Massivtreelementer lar seg lett kombinere med andre konstruksjonssystemer og materialer. 

• Rask byggetid. Lite vedlikeholdsbehov. 

    

   

 

5. Bokvaliteter med massivtrehus: 
• Massivtrehus er gode og varme om vinteren og svale og behagelige om sommeren. 

• Massivtre tar opp og avgir fukt (og varme) som stabiliserer inneklimaet, og fungerer nær sagt som 

et ‘naturlig ventilasjonsanlegg’ 

• Allergivennlig; huset inneholder ikke inneholder stoffer som fremkaller og utløser allergi og 

allergiske reaksjoner. 

• Boligene er energieffektive med redusert behov for oppvarming.  

 

Som en kuriositet kan det tilslutt nevnes at det sågar kan være helsefremmende å bo i et 
massivtrehus. I en østerisk studie fra 2010 ble det påvist lavere hjerterytme hos elever som ble 
undervist i et klasserom av massivtre. Les mer her:  

https://lavenergibolig.wordpress.com/2012/11/20/er-massivtre-en-hjertesak/ 

https://lavenergibolig.wordpress.com/2012/11/20/er-massivtre-en-hjertesak/
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6. Noen utvalgte aktiviteter i prosjektet 
 

Møte med håndverkere og akademia 
9. september 2016 tok arkitekt Bengt Michalsen turen til Tromsø for å møte de forskjellige 
håndverkerne innen tømrer, elektriker og VVS/rørlegger. Bakgrunnen for møtet var å gi et innblikk i 
metoden å bygge massivtre, og eliminere evt. usikkerhetsmomenter knyttet til denne metoden.  

Deretter fikk arkitekten en rask befaring innom tomta for å se beliggenheten og omkringliggende 
område. Det ble også en hyggelig prat med byggmester Berntsen på tomta. 

 

Etter lunsj var det klart på siste møte for dagen; fagskolen (Kvaløya videregående skole) og 
Universitetet i Tromsø. Formidling og kunnskapsoverføring for dem som er under utdanning om de 
mulighetene som finnes i massivtre og plusshus var tematikken.  
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Konferansen «Fremtidens byggeri med fokus på energi og miljø i nord» 
22. november 2016 ble konferansen med ovennevnte tittel arrangert på Universitetet i Tromsø. 
Målgruppen for konferansen var arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggmestere og andre som vil 
være oppdatert på nye krav og endringer i byggebransjen. Konferansen ble meget vellykket med over 
60 deltakere representert fra de tre nordligste fylkene, og alle målgrupper var representert. Arkitekt 
Bengt Michalsen hadde hovedregi, men det var også innleide foredragsholdere fra både Husbanken, 
Treteknisk institutt, Skjølberg energiteknikk, Universitetet i Tromsø og entreprenøren ECONOR som 
har bygget de nye studentboligene som er oppført i massivtre i Tromsø. 

Programmet for konferanse ligger vedlagt i rapporten. 

 

 

 

Dagskurset «Energieffektive hus til plusshus» 
Underoverskriften til kurset var: Hvordan bygge fremtidens boliger hvor nivå for energibruk og CO2 
utslipp er myndighetskrav hele bransjen må forholde seg til. 

Kursdato var 15. juni 2017, og kurssted Kvaløya videregående skole (auditorium). Det ble også gitt 
tilbud om befaring på byggeplass etter kursslutt, hvor monteringen av massivtrehuset var i full gang. 
Programmet for dagskurset ligger også som vedlegg til rapporten. 
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Håndverkerbefaringer fra nord til sør 
18. mai 2017 reiste en delegasjon fra utførende håndverkere (tømrere og elektrikere) fra Tromsø til 
Grimstad for å besøke arkitektkontoret til BGM Arkitekter og ha møte med massivtreleverandør 
Massivtre AS. I løpet av dagen ble det også befaring på Skonnertveien hageby, et nytt 
leilighetskompleks bygget i massivtre i Grimstad. Besøket fra nord kom i stand ettersom det nærmet 
seg monteringsuke for massivtreelementene, og håndverkerne ønsket å se på utføringer og 
detaljeringer ved bygging i massivtremetoden. Det ble også knyttet kontakt mellom de to snekkerne 
som skulle reise nordover for å være med på monteringsuka, for å sikre en god kunnskapsoverføring 
til utførende håndverkere i nord. Dette var en svært nyttig og meningsfull dag, som fjernet mye av 
usikkerheten med denne byggemetoden hos håndverkerne som ikke har bygget i massivtre tidligere. 
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Frokostmøte i massivtrehuset 
Fredag 13. oktober 2017 ble det gjennomført frokostmøte i massivtrehuset med tema omkring 
energiforsyning i plusshus og bruk av massivtre som konstruksjonsmateriale. Målgruppen var alle 
som i en eller annen grad arbeider med bygg, som utførende eller prosjekterende, eller rett og slett 
privat som skal bygge seg nytt hus om som vil følge med på hva som skjer i nye og bedre måter å 
bygge hus på. Og det var en god gjeng som møtte opp, cirka 25 stk. Utførende byggefirma på 
massivtrehuset, Berntsen byggservice, deltok med sine folk som jobber i omkringliggende boliger. I 
tillegg var det andre byggfirmaer, arkitekter, elektrikere, byggingeniører, lærere og energirådgivere 
som møtte opp. Etter kaffe og rundstykker ønsket utbyggeren selv velkommen til møtet. Han fortalt 
litt om bakgrunnen for at man har ønsket å bygge i massivtre, og om hvilke muligheter det har åpnet. 
Deretter overtok arkitekt Bengt Michalsen fra BGM Arkitekter. 
Hans foredrag kretset rundt tematikken hva er annerledes og hvorfor bruke massivtre med særlig 
fokus på bl.a. konstruksjonsløsninger, detaljer, lydforhold, isolasjon osv. 

Deltakerne brukte også tiden på å titte seg rundt og sjekke ulike detaljer og løsninger som er nyttet i 
dette huset. I sum opplevdes det som et svært nyttig frokostmøte med et aktuelt og interessant 
innhold. 
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Oppsummering 
 

Prosjektet har vært framtidsrettet på mange fronter, og vi har gjennom prosjektet fått formidlet vår 
ervervede kunnskap og erfaringer ut til en stor målgruppe, både prosjekterende og utførende i 
byggebransjen i nord. Fremtiden går på å gjøre våre bygg mest mulig energieffektive, og samtidig i 
størst mulig grad gjøre prosjektene selvforsynt med energi. Prosjektet har gjort grundige utredninger 
på hvilke tiltak som er mulig gjøre for å oppnå denne målsetningen så langt mot nord. 

Videre har vi fått synliggjort motivasjonen for å bygge bærekraftig og miljøriktig med betydelig andel 
av fornybare ressurser. Gjennom fokus på materialbruk og bærekonstruksjon i massivtre har vi 
oppnådd denne målsetningen. 

Det har vært hyggelig å observere den store oppmerksomheten prosjektet har fått. Tilskuddet fra 
Husbanken har medvirket til at flere har fått øynene opp for å bygge boliger med fokus på energi og 
bærekraft. Og ikke minst har vi utredet og fått bekreftet vår antakelse; ja, det er mulig å bygge 
plusshus i vår nordligste del av landet, selv med to måneders mørketid. Vi håper at alle andre, som 
kanskje ikke har vært så heldig å komme inn under Husbankens støtteordning, kan hente inspirasjon 
og kunnskap om energieffektiv og bærekraftige boliger gjennom vårt prosjekt.  

Prosjektet takker Husbanken for tilskuddet – selv om denne rapporten bare viser noen av tiltakene 
og effektene, så er det vår klare overbevisning om at dette har utløst mange spennende tanker og 
følger som vi vil se resultater av i de kommende årene. 
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Vedlegg 1: Prosjektregnskap 
 

 

 

Aktiviteter Budsjett Faktisk kostnad 
Ekstra prosjektering, enhetlig 
energidesign 

110 000  

Energiforsyning og evaluering/ 
simulering 

30 000  

Konstruksjonsløsninger, teknisk 
utforming 

20 000  

Disp fra eksist reg.plan, pga. 
orientering, energisystem 

15 000  

Frokostmøter (foredrag, leie, servering, 
reisekostnader mv) 

90 000  

Sosiale medier  
 

40 000  

Teknisk oppfølging, forberedelse 
rapport 

15 000  

Kurs i Tromsø (1-2dgr) for regional 
bransje 

80 000  

Samarbeid med Universitetet i 
Grimstad/Tromsø – bacheloroppgave 
mv. 

15 000  

Rapport  
 

15 000  

Konferanse i Tromsø «Fremtidens 
byggeri med fokus på energi og miljø i 
nord» 

40 000  

 
SUM 

 
470 000 

 

 

Merknader: 
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Vedlegg 2: Program konferansen «Fremtidens byggeri med fokus på 
energi og miljø i nord» 
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Vedlegg 3: Program dagskurs «Energieffektive hus til plusshus» 
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Vedlegg 4: Program frokostmøte «Verdens nordligste plusshus i 
massivtre 

 

 

  



16 

Vedlegg 5: Byggeblogg og sosiale medier 
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Vedlegg 6: Utklipp fra enkelte presseoppslag
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Vedlegg 7: Studentoppgave fra Universitetet i Agder 
 


