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Klimaeffekten vi oppnår gjennom å bygge i tre 
sammenlignet med andre materialer

Prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal



Klimaeffekten ved å velge tre 
fremfor stål og betong i bygg



Det er stor klimagevinst å hente i byggsektoren



Bare produksjon av stål til bygg står for 3 % av klimagassutslippene
Produksjon av betong står for over 5 %.

Store utslipp er knyttet til transport til byggeindustrien.

Både byggefasen og drift av bygg bidrar til store klimagassutslipp. 

Tre er det eneste fornybare byggematerialet.





«Klimagassutsleppa i Møre og 

Romsdal skal, i forhold til utsleppa i 

2009, reduserast med meir enn 10 

% innan 2020.»

Ungdommens fylkesting 2014:

«Innan 2020 skal det vere 

gjennomført minst fem konkrete 

tiltak i kvar kommune i fylket for å 

betre miljøet og redusere 

klimagassutslepp.»



Vi må bygge mer i tre
• Reduserer CO2-utslipp kraftig sammenlignet med stål og betong
• Raskt å bygge, lett, enkelt og robust
• Lettere å transportere
• Prefabrikerte elementer med stor nøyaktighet
• Lett materiale å jobbe med – HMS-fordeler
• Energibruk i trebygg kan reduseres til 1/3
• Inneklima: fukt- og temperaturregulerende materiale - godt egnet for bygg 

med kjølebehov
• Effektiviserer energibruk i bygg
• Fleksibelt
• Mindre avfall på byggeplass , 7 kg bygningsavfall/kvm
• Økonomisk konkurransedyktig
• Fornybar ressurs – lokalt råstoff



Tredriveren
«Auka bruk av tre i offentlege bygg»



Samarbeid for å nå mål om å redusere 
CO2-utslepp
Fleire offentlege bygg i tre

Fornybare, klimanøytrale materialar kan erstatte ikkje fornybare materialar

Bruke offentleg kjøpekraft til klimavennleg innovasjon og leverandørutvekling

Vekke interesse, heve kompetanse, få gode eksempel

Dokumentasjon

Erfaringa er at motivasjonen for å bygge i tre er høg i Møre og Romsdal





Nettverk for berekraftige bygg i M&R

Vurdere kor tre kan erstatte ikkje-fornybare materialar i offentlege byggeprosjekt.

Utnytte mogelegheitene som ligg i planleggingsfasen med omsyn til miljø og bruk av 
fornybare materialar gjennom meir opent samarbeid med leverandørar.

Auke kompetanse om innovative innkjøp som eit verkemiddel for å nå klimamål. 

Kommunane som gode og framtidsretta kjøparar av miljøvennlege bygg.

Kompetanse om bruk av tre er lett 
tilgjengeleg for kommunane gjennom 
kompetanseprogrammet og nettverket



Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal

Utfordrande å vere ein liten kommune. Sjå på korleis nettverket, anbudsformar
og anna tilgjengelig kompetanse  kan nyttas for å nå klimamåla.

Open for alle offentlege byggeprosjekt. 
Skoler
Barnehager
Omsorgsbustader
Brannstasjon
Idrettshall
Fleirbrukshus
Næringsbygg
Kyrkje
Symjehall

To samlingar i 2017
3. samling 28.2 i Ålesund med 22 påmeldte

Det er gratis å delta



Nettverk for berekraftige bygg i M&R

• Fræna Kommune
• Ålesund kommune
• Norddal kommune
• Volda Kommune
• Sunnmøre regionråd
• Aure Kommune
• Gjemnes kommune
• Molde kommune
• Kristiansund kommune
• Aukra kommune
• Rauma kommune
• Stranda
• Ørsta
• Nesset

Arkitektar
Politikare
Prosjektleiarar
Eigedomssjefar
Fagleiarar
Konsulentar
Miljøvernleiarar
mm



Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal

Fagsamlingar med synfaringar og relevante tema

Sjå eksempelbygg
Strategisk/politisk forankring
Kva er berekraftige bygg
Klima- og miljøplanar
Leverandørutvikleng - Korleis planlegge prosessene for bygg med 
høge miljøambisjonar? 
Tre som klimavennlig byggemateriale - nye bruksområder for tre

Kommunane kan søke Tredrivaren om inntil kr 40 000 til innkjøp av 
konsulenttimar ved planlegging og utforming av offentlege bygg med høge 
miljøambisjonar og auka bruk av tre.

Tredrivaren hjelper med å finne konsulentar som har erfaring med liknande 
prosjekt.



Grøn konkurransedyktig industri og berekraftig bygg. 
Høve gjennom offentleg innovasjonsmakt.

Romsdal vidaregåande skule bygget i Massivtre 



https://www.youtube.com/watch?v=2D
Pp2NcnTb0&cid1=cust%2Fednew%2Fn%
2Fbl%2Fn%2F2018028n%2Fowned%2Fn
%2Fn%2Fnwl%2Fn%2Fn%2Fe%2F97473
%2Fn&app=desktop

TLC – Hightec-timber

https://www.youtube.com/watch?v=2DPp2NcnTb0&cid1=cust/ednew/n/bl/n/2018028n/owned/n/n/nwl/n/n/e/97473/n&app=desktop


Norskprodusert 
massivtreelementer?



Norskprodusert 
massivtreelementer?

Holtz100 – 100 % tre ca 1998 – ca 2012



Holtz100 – 100 % tre



Holtz100 – 100 % tre ca 1998 – ca 2012
Moelven Massivtre ca 2003 – 2010 
Norsk massivtre – skrudde elementer 2008- d.d.





Holtz100 – 100 % tre ca 1998 – ca 2012
Moelven Massivtre ca 2003 – 2010 
Norsk massivtre – skrudde elementer 2008- d.d.
Massiv Lust – 2011 



Massiv Lust AS
Etbl. 2011

Råstoff fra Sverige
Marknad på Østlandet
Produksjon i Luster

For kostbar 
produksjon





Holtz100 – 100 % tre ca 1998 – avviklet ca 2012
Moelven Massivtre ca 2003 – avvilet 2010 
Norsk massivtre – skrudde elementer 2008- d.d.
Massiv Lust – 2011 avviklet
Nordisk massivtre – 2017  





Nordisk Massivtre

Ny massivtrefabrikk i Kongsvinger

Jan 2017: Vi skal produsere 5 000 m3 massivtre i året innen 2020, sier nystiftede 
Nordisk Massivtre AS som plasserer seg strategisk ved Østlandets vekstområder.
Målet er å produsere kortreist massivtre av godt virke – ikke i de største 
dimensjonene, men i rasjonelle løsninger som også etterspørres av mange.
Her får Hunton 55 prosent eierandel, Stangeskovene 35 prosent og Massiv Lust
10 prosent.
Nå begynner også arbeidet med å sertifisere produktene og opprette flere 
preaksepterte løsninger, som forenkler prosjekteringen av større bygg i 
massivtre.
– Vi skal forsterke tresatsningen i regionen. Bruk av massivtre er smartere, gir 
bedre inneklima, mer gunstig totaløkonomi, og er best for miljøet, sier 
Atterfors.
Det antas at markedet for massivtre vil nå 500 millioner kroner i 2020.



Holtz100 – 100 % tre ca 1998 – avviklet ca 2012
Moelven Massivtre ca 2003 – avvilet 2010 
Norsk massivtre – skrudde elementer 2008- d.d.
Massiv Lust – 2011 avviklet
Nordisk massivtre – 2017  
Splitcon – 1960 – d.d. skifabrikk, trapper, limtre –
fusjoneringer – bygger Norges største CLT-fabrikk









Lade Barneskole



Moholt barnehage



August 2013

– Dette prosjektet er en milepæl for bygging med 
massivtre i Norge. Tre er naturens eget byggemateriale og 
det har svært gode egenskaper i forhold til klima og 
innemiljø. Når det i tillegg er en rask, presis og prisgunstig 
metode, er det er svært godt alternativ til tradisjonell 
bæresystem i mur og betong, sier Borge



Massivetre lagrer CO2 i hele levetiden i stedet for å slippe det ut. I Klimakur er 
det beregnet at erstatter du for eksempel en bærekonstruksjon i stål med tre, 
reduserer du utslippet med nesten 1 tonn CO2 per kubikkmeter trevirke. Lav 
vekt gir også reduserte transportbehov, noe som er gunstig for både økonomi 
og miljø. 



April 2016



Reduksjon i klimagassutslipp på 63 prosent
Miljøhensyn har vært en viktig driver for Moholt 50|50, og juryen fremhevet 
nullutslippstankegangen og miksen av miljøteknologi som brukes både til 
energisparing og for å redusere både miljø- og klimabelastninger.
- Etter ett års drift viser “miljøregnskapet” for Moholt 50|50 et redusert 
klimagassutslipp på 63 prosent. Dette er svært positive tall og vi tror dette i 
kombinasjon med kostreduksjon som et resultat av energibesparelse vil være med på 
å øke etterspørsel etter massivtre i fremtiden, sier Moen



Verdens høyeste trekonstruksjoner:
I Todaiji-tempelet i Nara i Japan ble det i år 743 ført opp et trebygg til å huse en 
15 meter høy bronsestatue av Buddah. Det bygget, kalt Daibutsu-den, rager 48 
meter over bakken og står den dag i dag.

Sakyamuni Pagoda i Kina ble bygget i 1056. Den er 67,3 meter høy og er 
sannsynligvis verdens høyeste trebygg. Det står i et område der det er hyppige 
jordskjelv, likevel har bygget snart stått i 1000 år.


