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OSLOTRE ARKITEKTER - INGENIØRER - MONTØRER         - Spesialister på trekonstruksjoner
Kontoret har bred erfaring innenfor arkitektoniske typologier og med en spesialisering innenfor trearkitektur 
og moderne trekonstruksjoner gjennom ti år. Oslotre har sin bakgrunn fra massivtreproduksjonen, og som 
entreprenør på større byggeprosjekter. Vi har en helhetlig tilnærming til arkitektur og arbeider med utstrakt 
bruk av tre som byggemateriale gjennom hele konstruksjonen. På den måten søker vi å oppnå sunne, solide, 
fleksible og økonomisk rasjonelle byggverk, hvor både mennesket og naturen skal være i sentrum.    @Oslo2020
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Anbudsfasen

Hva er det lurt å tenke på og hva bør en kunne om trebygg for å gjøre 
deg tryggere ved å delta i en anbudsprosess med et større trebyggeri 
i fremtiden.

a. Introduksjons til tre som materiale - Per Otto 

b. Treteknologi/Utvalgte treslag og deres viktigste bruksområder - Per Otto

c. Produksjon av konstruert tømmer - Jørgen 

d. Kalkulering av pris - Jørgen

e. Logistikk og byggeplass - Jørgen



Oppgaver»/refleksjonsoppgaver:

1. 
Hvordan planlegge prosjekteringsfasen for et større 
treprosjekt?

2. 
Hvordan planlegge byggeplassen, være seg: logistikk, lagring, 
kranområde, byggetid, beskyttelse av treelementer, andre 
ting?
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ANBUDSFASEN
Hvordan prosjektere og bygge i tre



MASSIVTRE



Hva er Massivtre



OSLOTRE.NO

CLT – Cross Laminated Timber - KLträ- X-lam – XL Ply – Mass Timber
Langsgående trelameller som bærende sjikt

KLT - krysslimt tre



Tverrgående trelameller som avstivende sjikt
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3 lags element
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Variasjoner og lagkombinasjoner er mulig : 3-5-7-9 lag

Bygger opp sjikt med 20-30-40mm tykkelser på lameller
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Automatisering av produksjon, BIM og CNC Maskinering

Konstruert tømmer
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Storformat plater



Kilde: RDH Building Science



Skrudde elementer, Aluminiumskruer

2008 - pågående 



DLT - dowel laminated timber

Kilde:



NurHolz - Dyblede elementer, bøkedybler

2001 – 2006 - 2012

3 forsøk - Avviklet



Limtre



Kilde: RSB Timber



Kilde: Ledinek



Kilde: Ledinek



Kilde: Ledinek
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Laminated veneer lumber (LVL) (KERTO)

Eksempel på bruksområde
• Bjelkelag
• Stendere
• Taksperrer
• Takstoler/takbind

Materialegenskaper
LVL-bjelker dimensjoneres i prinsippet etter NS-EN 1995-1-1. Krav til
LVL-virke er gitt i NS- EN 14374. Fastheter og/eller stivheter for LVL-
bjelker er gitt i tabellverk fra produsentene utar- beidet i samsvar med 
SINTEF Teknisk Godkjenning. 

Det lages "LVL-plater" med tykk- else fra ca. 
20 mm til 75 mm og lengder opp til 12 - 14 m. 
Lengder over 20 m kan produseres. 

Fra disse "platene" skjæres det ut
bjelkedimensjoner med bredder fra 200 mm 
til 900 mm og tykkelse tilsvarende "plate-
tykkelsen". 

Kilde: Fokus på tre 27



LVL - Baubuche (Bøk)



I-Bjelker

Eksempel på ̊ bruksområder
• Bjelkelag
• Stendere
• Taksperrer
• Takstoler/takbind

Materialegenskaper
I-bjelkekonstruksjoner dimensjoneres etter NS-EN 1995-1-1. 
Fastheter og/eller stivheter for dimensjonering kan bestemmes etter
NS-EN 338. Forutsetningen for dette er at det benyttes del-
materialer med forskriftsmessig dokumenterte egenskaper. Kilde: Fokus på tre 27



PSL –Parallell Strand Lumber 

Kilde: Fokus på tre 27

LSL – Laminated Strand Lumber 



Ribbe- & Kasseelementer

Kilde:











LIGNATUR ELEMENTER



Ribbe- & Kasseelementer

Kilde:



Ligno Rippe Q 3 at a thickness of 275 mm with a double timber layer to meet F 60 



KIELSTEG ELEMENTER
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TCC Dekker



Inntil 3600mm
høyde

50-300mm isolasjon. Steinull 
eller trefiber.

130-380mm total 
veggtykkelse avhengig 
av krav til u-verdi

Bunnsvill og mellomsvill

40mm massivtre 
(CLT)Standard

«TEWO er et byggesystem basert på en 
generisk byggekloss- et isolert massivtre-

element»





TEWOBINDINGSVERK

TEWOs veggelement erstatter 4-6 komponenter i en vanlig bindingsverksvegg  
og gir inntil 70% besparelse i byggetiden.



Sammenføyningsmetoder



I-FIX



Kilde: I-Fix



LIGNOLOC



LIGNOLOC



LIGNOLOC



Mikroplast av lignin fra urteplanter viser potensiale





Isolasjon



Mineralull



Glassull 



fleksible matter underdekk/ -tak plater trykkfaste plater løs trefiber

Kilde:

Trefiberisolasjon



HUNTON



Pre-Cut



Pre-Fab MODULER



Pre-Fab MODULER
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Konstruert tømmer

MARKED



kristiansand.kommune.no TEKNISK | Plan-, bygg- og oppmålingsetaten 3



By- og stedsutvikling | Plan og bygg                                                                                            20

31.05.2019 -1

Kilde: Venke Moe
Plan- og bygningssjef
Kristiansand kommune



Politisk forankring av nasjonal tresatsing

Pkt. 6.6.1.2

Trekonstruksjoner og massivtre er utpekt fra 
departementet som hovedsatsningsområder 
(tre i bygg)

Organisert gjennom Regionale drivere hos Fylkesmenn i 
hele Norge, Trefokus, Tresenteret , NTNU.

Finansierings muligheter: 
Innovasjon Norge  v/Treprogrammet  30 mill 2012

2011-2012



Kilde: woodnet.se



71% av importerte bygningselementer
er tilnærmet rene treprodukter. 
Hytter og hus

Import av prefab hus og bygningselementer: En økning på 785 % over 20 år

Kilde: Norsk Trevare rapport 1 kvartal 2013 

PreFab moduler – marked : Norge



2015

PreFab moduler – marked : Norge
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Kilde: Norsk Treteknisk Institutt - Februar 2016

KLtre Marked: Norge



Norge har gått fra å være netto importør til å bli
netto eksportør av tømmer på 10 år. 

Norsk eksport av tømmer økte med 62% i fjor
sammenlignet med året før. Mye eksporteres til
Sverige som er den største utenlandske
leverandøren av trelast til det norske markedet.

Årlig importeres det omkring 150.000 
kubikkmeter trelast hit til landet. Det
tilsvarer 21 prosent av trelasten som
brukes i nye bygg her i landet. Sverige er
største utenlandske leverandør, og
trelasten kommer tilbake i form 
av moduler og elementer eller som
trelast til norsk byggevirksomhet.

Norwegian Wood

Kilde: Treindustrien tømmereksport utvikling 2012-14
OSLOTRE.NO



Kilde: Trebruk AS- Februar 2017



Kilde: Trebruk AS- Februar 2020
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Kilde: Studio Ergodomus 2018

KLTre marked : Verden
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Kilde: Studio Ergodomus 2018

KLTre marked : Verden - 2020 



Kilde: Trebruk AS- Februar 2017

KLTre marked : Norge



Kilde: Trebruk AS- Februar 2020

KLTre marked : Norge



Markedsutsikter for trekonstruksjoner

- Prisen går ned fordi det prises bedre i alle ledd

- Løsninger blir standardisert – usikkerhet reduseres

- Brann og lydløsninger er i hovedsak avklart

- Store nye massivtrefabrikker i Norge og Sverige

- Mange arkitekter ønsker trekonstruksjoner

- Offentlige bygg har vært lokomotiv

- Private aktører har kastet seg på bølgen

- Miljø-aspektet er fortsatt viktig, men pris og byggbarhet teller mer og mer.
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Konstruert tømmer

KALKULASJON
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Tommelfinger regler: 

1. 
Treprosjekter er prosjekteringstunge: 2/3 av tidsbruk før byggeplass 1/3 på byggeplass

2. 
Bærekonstruksjonen i tre er ca. 10% av totale byggekostnader

3.
Pris m3 massivtre: Ligger mellom kr. 6000 – 9000,- pr. m3 ferdig formatert

- Det beror på europris, bestilt volum, trekvalitet og svinn%
- Svinn% ligger normal mellom 5-20%

4.
Pris frakt: En full semitrailer, ca. 45m3,  ligger på mellom kr. 10 000 – 50 000 og beror på hvor i
Europa fabrikken ligger.

5.
Pris montasje: beregnes etter kranens kapasitet. Tommelfinger regel er et montasjelag på 4 mann, 
og ca. 20-25 løft pr. dag med 1 kran. 
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Bestillerkomptanse hos byggherrer/fruer & entreprenører

1. Basiskunnskap om massivtre/limtre slik man har om stål og betong: 
- konstruktive prinsipper
- Hvilken entrepriseform skal velges

2.  Velge rådgivere og arkitekter med erfaring og kunnskap om tre-prosjekter

3.  Om man skal få et optimalt tre-prosjekt MÅ man velge tre fra første skisse
- Konvertering fra en stål/betong konstruksjon til tre gir ikke et optimalt prosjekt

4.  Kunnskap om at tilbudsbeskrivelsene må utformes annerledes

5. Grad av nødvendig prosjektering/detaljering/beskrivelse før tillbudsfase
- Lite detaljering og gjennomarbeiding gir høyere usikkerhet og høyere pris

6.  Det er ikke nødvendigvis optimalt å få Leverandørprosjektert trebygg
- Leverandører har ikke samme forhold til svinn som en ekstern 3dje part prosjektør
- Tredjepartsprosjektering er oftere enklere mtp. prosjekteringsmøter, språk, etc. 

Kilde: BGM 







Kr. 22 444,- pr. m2 



+ 8 . 5 %  K O S T N A D
- 5 0 %   C O 2

Finansparken

Kilde: Degree of Freedom



Ca 23 000 kr/m2 p.r salgbare m2. Noen % dyrere enn “tradisjonelt” : Entreprenør legger mye av 
tilleggskostnadene i “opplæringskostnader” siden det var første gang de bygget et stort trebygg



Tre kontra Betong - nyheter fra bygningssammenligning
Når det gjelder byggetid er tre langt foran, og kostnadene er like

To bolighus med totalt 33 boenheter, stort sett identisk bygget, i Vorarlberg. 
De skiller kun i byggematerialet - et er byggett av tre, et er bygget av betong. 
Byggefasen står nå ferdig, og det er allerede spennende resultater.

Trevirke er langt fremme når det gjelder byggetid
Det tok kun seks måneder å oppføre trestrukturen, og stillas var bare nødvendig i to uker. 
Betongkonstruksjonen tok derimot et helt år; stillasene for fasaden sto i fire måneder.

Total CO₂-regnskap fremdeles i påvente, men foreløpige tall viser:
Ingen transport til byggeplassen var nødvendig for fasaden utenom selve modulelementet, da den ble levert ferdig
montert på massivtreveggene. 
Imidlertid måtte vinduene hentes fra vindusprodusenten til fabrikk å integreres i modulelementet der. Dette
forårsaket igjen CO 2 -utslipp.

Til betongkonstruksjon måtte semitrailere brukes til polystyren alene til byggeplassen, og ytterligere seks
betongbiler. 

Kostnadsmessig er prosjektene tilnærmet like. 

Kilde: Rhomberg Bau
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Fremtiden og effektive konstruksjoner i tre
- Utvikling av konstruert tømmer
- LVL og finer i limtre systemer 
- Ikke fullt så «massivt» massivtre
- Hybrid- og samvirke-løsninger
- Konstruktiv påstøp
- FRP-forsterket 
- Oppspente trekonstruksjoner
- Kassettdekker (eks Kielsteg – Lett-tak – Lignotrend)
- Stålrammer med treskiver/-dekker
- Optimalisering av sammenføyningsløsninger og byggesystemer
- Standardisering og økt kunnskap i bransjen

Kilde: NyStruktur
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Entreprenørers erfaring

- Generelt meget fornøyd med byggeplass
- Rask produksjon av bæresystem – byggesettet virker
- Ukomlisert montasje
- Mange velger å montere selv i prosjekt nr 2
- God stemning blant «gutta på gølvet»
- Gode lydforhold – lite støy
- Behagelige fukt, varme og luftforhold
- Tekniske fag produserer meget raskt pga lett montasje og ferdig prosjekterte og produserte 
utsparinger og føringsveier
- Risikopremien forsvinner
- Vanskelig å akseptere endret fremdrift for prosjektering
- Manglende prosjekteringsledelse går igjen
- Uavklart om trekonstruksjon blir leverandørprosjektert eller om entreprenør sitter på 
prosjektering i totalentrepriser



www.forumfortrekonstruksjoner.no
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