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Agenda 

 

• Innføring i begreper.  

 

• Eksempler fra ulike prosjekter i regi av 

Sweco, og andre aktører.  

 

• Lillehammercase Omsorgsboliger  

 

 
 

 



Litt om Sweco 
 

• 9000 ansatte i 12 europeiske land 

 

• 1300 ansatte i Norge fordelt på alle 

tekniske fag 

 

• 70 ansatte i Hedmark og Oppland  

 

• 7 Siv.ing / Ingeniører på Lillehammer som 

er spesialister på store trekonstruksjoner. 

 

• Energi og Miljø i Bygg  

• Klimagassregnskap 

• LCA 

• BREEAM 

• Miljøoppfølgningsplaner  

• Energirådgivning… 

 

 
 

 



Type analyse Inkluderte 

miljøaspekter 

Metode og 

standarder 
Klimagassregnskap selskap Klima og ev. Energi Direkte 

utslipp, ev. indirekte utslipp 

(oppstrøms og nedstrøms) 

GHG Protocol, ISO14064 

Klimagassregnskap prosjekt 

– livsløpsperspektiv 

(klimaspor) 

Klima og ev. Energi 

Direkte og Indirekte utslipp 

ISO14067 

LCA En rekke miljøaspekter 

Avhengig av mål og omfang, 

ISO14040/44 

LCA materialer til bygg Ikke definert ISO14040/44, EN15804 

EPD materialer til bygg 

f.eks. som BREEAM 

dokumentasjon 

Definert i produktkategoriregler ISO14040/44, EN15804 + PCR 

som gjelder for materialtype 
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Begreper og metode 



Trebyggeri:  Generelt om materialer 

• Massivtre: Innervegger og dekker 

• Limtre til bæresystemet. Kombinert med klimavegg som yttervegg 

• Trebjelkelag (for dekker istedenfor massivtre): dekker og tak (lettak) 

• Fasadekledning 

• Lekter/stender… (liten påvirkning) 

• Isoleringsmaterialer: finnes mange typer trebaserte 

isoleringsmaterialer men her ser det ut å være mindre å hente av 

klimagass reduksjoner… 



Eksempler fra andre prosjekter der det er/blir brukt 

tre i større utstrekning 

Skisse Åsveien skole 
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Eksempler forts. 

• Husabøryggen, Stavanger omsorgsbolig: dekker, bærende vegger 

og tak i massivtre 

• Rådalslien, Bergen; bæreelementer i massivtre, trekledning i 

fasader, en del massivtre i innvendig kledning 

• Pentagon II, Ås studenbolig, 8 etasjer, massivtre i bærende 

yttervegger, innvendige skillevegger, og dekker 

 



Treet Bergen 

• Høybygget får 62 leiligheter, 14 etasjer, 50 meter høyt. 

• Alle bærende konstruksjoner er i tre. 

• Bygges nå og innflytting neste høst. 

• Hver femte etasje er en forsterket spesialetasje som bærer et 

betongdekke. Dette blir underlaget for fire nye etasjer med moduler.  
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Lillehammer Omstorgsbolig case – intro 

• Om prosjektet: klassifisert som sykehjem, 1340 m2 i 3 etasjer + 

kjeller 

• Modellert i Statsbygg sin verktøy klimagassregnskap.no 

• Referansebygg 

• Trebygg 

• Trematerialer: limtrebjelker (i bærende elementer), trebjelkelag i 

dekker og tak, fasadekledning, massivtreelementer (av 

konstruksjonslast) (100 *2 mm) i innvendige bærende elementer, 

treparkett (i steden for vinyl). 

• Usikkerheter rundt resultatene knyttet til faktiske materialmengder 

(som prosjektert –noen forenklinger er gjort her) og utslippsfaktorer 

(stor spennevidd på enkelte materialer). Tidligfase modul. 
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Omfang av analyse: livsløpsfaser og 

miljøaspekter knyttet til klimagassregnskap 
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Råvarer 

produksjon 
Material 

fabrikk 
trp Bygg 

driftsfasen 

Byggeplass, 

vedlikehold, 

drift 

trp Riving  
Avfalls- 

handtering 
trp 

Inkludert 

Inkludert der det 

vært mulig og 

hensiktsmessig 

Ikke inkludert 

Miljøaspekter som inkluderes avhenger av mål og omfang samt standard som brukes 

(type av analyse) 

Fargene relaterer til 

klimagassregnskapet for bygg 
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Klimagassregnskap av et referansebygg av 

omsorgsboligen –standardverdier – 1309 tonn CO2 
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fundamenter
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balkonger
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Fordeling utslipp kg CO2e per element og per viktige materialer - 
referanseverdier KGR4 

Betong armeringsjern konstruksjonsstål gips XPS sum andre



Referansebygg med justerte verdier for XPS og betong – 

Totale utslipp = 1082 tonn CO2 
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Fordeling utslipp kg CO2e per element og per viktige materialer -korrigerte verdier betong og XPS 

Betong justert armeringsjern konstruksjonsstål gips xps sum andre



Tre alternativ: Fordeling utslipp kg CO2e per element og per viktige 

materialer korrigert e verdier XPS/betong. Totale utslipp = 699 tonn 
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Trebygg sammenlignet med referansebygget 
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Har ikke sett noe spesielt på fundamenteringen. Denne står for henholdsvis 

19 % og 30 % av utslippene i referanse bygget og trebygget.  



Oversikt på totale utslipp per element 
 

Utslippsreduksjonspotensial per element: 

  

utslipps-
reduksjon per 
element 

% av utslipp 
referanse 

utslipps-
reduksjon på 
totalen 

Bæresystemer 48 % 8 % 4 % 

Dekker 74 % 28 % 21 % 

Grunn og 
fundamenter 0 % 19 % 0 % 

Innervegg 17 % 19 % 3 % 

Trapper og 
balkonger 0 % 1 % 0 % 

Yttertak 48 % 12 % 6 % 

Yttervegg 13 % 13 % 2 % 

sum 35 % 100 %   



Spesifikke beregninger for elementer - Dekker 
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• Høye utslipp på «ekstra» materialer som sponplate. 

• Isolasjonsmaterialet har her største utslippene i 

Trebjelkelaget .  

Dekker kg CO2/m2

tonn CO2 per 2686 m2 

dekke Kilde

200 mm massivtre 5,8 15,6                                      beregnet

13 mm gips 2,5 6,7                                         beregnet

22 mm sponplate 4,35 11,7                                      beregnet fra EPD

sum massivtre 12,65 34,0                                      

sum trebjelkelag 13,3                         35,7                                      

 resultat direkte fra 

klimgassregnskap verktøy 

250 mm flatdekke betong 89,2 239,6                                    beregnet

Gulv - Parkett 29,2

Himling 8

isolasjon 150 mm glassull 8,31 22,3                                      glassull KGR4

isolasjon 150 mm glassull 3,18 8,5                                        glassull EPD Glava

Trinnlydplate 25 mm steinull 2,3 KGR4

 resultat direkte fra 

klimgassregnskap verktøy 



Takkonstruksjoner: lettak vs massivtre vs 

betong 

• Avgjørende faktor er hva for 

isolasjonsmateriale som kan 

brukes til konstruksjonen. Både 

løsningene kan ha glassull.  

• Hvis glassull kan benyttes i 

massivtre tak oppnår man en 

utslippsreduksjon på 87 % i 

konstruksjonen sammenlignet 

med betong (med EPS). Ved 

bruk av EPS i massiv tretak er 

effekten mindre - 69 % 

reduksjon. 
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Element per m2 per 1340 m2

Massivtre tak

240 mm massivtre 6,96               9 326             

isolasjon glassull 350 mm 7,392 9 905             

dampsperre 1100

sum massivtre glassull 20 332           

isolasjon EPS 350 mm 29,88             40 041           

sum massivtre EPS 50 467           

lettak tre 14,03             18 800           

isolasjon glassull 350 mm 7,39               9 905             

sum lettak glassull 28 705           

Betong 250 mm 89,2 119 528        

isolasjon glassull 350 mm 7,392 9 905             

dampsperre 1 100             

Sum betong glassull 130 533        

Sum betong EPS 160 669        

utslippsreduksjon med glassull i 

massivtre 87 %

utslippsreduksjon med EPS i 

massivtre 69 %

tekking 20 26800



Spesifikasjon på materialer i elementer fra 

klimagassregnskap.no 
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Spesifikasjon Tretak - lettak 

takstoler 0,04 m3/m2 1600 

14 mm panel 800 

3 mm asfaltpapp 5400 

18 mm x-finer 9900 

dampsperre 1100 

sum trekonstruksjon 18800 

Trebjelkelag kg CO2 i bygg 

48*223 mm trebjelke 100 

isolasjon 30900 

planker 2500 

22 mm sponplate 900 

20 mm flytsparkel 1300 
 
Sum trebjelkelag 35700 



Kledning innervegger 
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Trekledning (panel) er det mest gunstige men uvanlig i dag… 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke bærende innervegger: gips er avgjørende 

• En stendervegg 35 dB har 10 - 15 kg CO2 (enkel eller dobbel 

gipsskive) 

• Massivtreveggen (100 mm) har utslipp på på 3 kg CO2 

 

 

 

 

 

Innvendig kledning Kg CO2/m2 Kilde 

Trekledning 0,4 
EPD Grini, 2009 30 års 

levetid, tømmer fra Norge 

Gips 2 *13 mm 5 
ELCD, 2,5 kg CO2/13 

mm 

Fermacell fibergips  8,80 fransk EPD Xella 



Innervegger –lyd og brannkrav er 

avgjørende for utslipp 
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Krav Oppbygning Kg CO2/m2 vegg 

31-34 dB 70 mm massivtre 2,0 

 

48 dB 

El60 

2*70 mm 

massivtre+ 

50 mm mineralull 

6,8 

52 dB 

El60 

2*70 mm 

massivtre+ 

100 mm mineralull 

9,6 

Til sammenligning for bærende innervegger:  

• 2 à 100 mm massivtre = 6 kg CO2/m2 vegg 

• betongvegg på 200 mm har 66 kg CO2/m2 vegg  



Fasadekledning – forskjellige trematerialer og 

vanlige alternativer 

- Varme eller kjemisk behandlet tre: Accoya, Sibirsk lerk (med jernvitrol), 

Kebony,  

- Malt furu (15 strøk) 

Med alternativer: 

- Pusset fasade 

- Steni 

- Hulltegl 

- Limtrefiberplater (type Trespa) 
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0 5 10 15 20 25 30 35

 Kebony 21 mm

Sibirsk lerk 21 mm

Accoya 21 mm

Bartre malt 15 strøk

Steni Imago Type M -

Trespa 8 mm

Eternit Fassadentafel Equitone Natura PRO

Sto Ventiguard 20 mm

Weber Ventiguard extreme 12,5 mm

Kg CO2/m2 fasadekledning: forskjellige materialer 



Karbonlagring i trematerial – andre fordeler 

som ikke er inkludert i denne analyse 

• Cirka 800 kg CO2 «lagret» i 

trematerial per m3 tre (med cirka 

480 kg/m3 og 1,8 kg CO2/kg tre). 

  

• I Omsorgsboligen har vi cirka 520 

tonn tre som betyr cirka 940 tonn 

CO2, at sammenligne med totale 

utslipp på 700 tonn CO2. 

 

• Med energigjenvinning ved 

forbrenning av treet er det 

beregnet cirka 260 kg CO2/m3 

tre – bl.a. erstatning av 

fjernvarmemiks i Norge (EPD 

sibirsk lerk). Utslipp fra limtre er 

125 kg CO2/m3 i produksjonen. 
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Materialer som står for store deler av utslippene i 

trebygget 
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Material kg CO2 % av totalen

Betong (40/50 MPa) med iblandet flyve aske 117 668        16,8 %

Armeringsstål 63 547           9,1 %

Ekstrudert polystyren (XPS) 43 045           6,2 %

glassull + steinull 112 284        16,1 %

Gipsplater 93 039           13,3 %

2-lags vindu 53 863           7,7 %

Vannbasert maling 20 196           2,9 %

Keramisk flis 17 402           2,5 %



Eksempler på spredning i utslipp avhengig av 

kilde og materiale – her for isolasjon 

 

• Trenger fortsatt en viss 

opprydding og 

strukturering i data som 

brukes for 

utslippsfaktorer. 

 

• Uklart hvilket potensial 

som finnes i trebaserte 

isolasjonsmaterialer. Stor 

spredning i resultater fra 

forskjellige kilder – viktig 

hvilken λ-verdi som det 

oppnår.  
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Videre sammenligning av utslippsfaktorer til 

isolasjonsmaterialer med forskjellige kilder 
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Isolasjonsmaterial kg/m3 kg CO2/kg kg CO2/m3 Kilde

steinull KGR4 30 1,1                 34,1 ELCD

Steinull  EPD 29 1,2                 34,2 Rockwool

glassull KGR4 20 2,8                 55,4 ELCD

glassull EPD 16,5 1,3                 21,1 Glava

EPS 25 3,4                 85,4 ELCD

XPS KGR4 35 11,1               388,5 KBOB

XPS Ecoinvent 3 30 4,3 129 Ecoinvent 3

Celluloasefiber* 50 0,4                 18,4 KBOB

*cirka 10 % dårligere isolasjonsevne enn glassull/steinull (Byggemiljø nettside)

• Norsk konstruksjonslast har hatt en revisjon av EPDen med 

en reduksjon på 28 % 

• Limtrebjelke fra Moelven EPD har 38 % lavere utslipp enn 

hva som benyttes i KGR4  

• Med mere… 



Tre vs «konvensjonelle materialer» - 

byggekostnader 

 

• Undersøkelser fra Sverige/Danmark viser av massivtre som 

byggesystem kan gi opptil 10 % lavere totalkostnader for et 

byggeprosjekt.  

 

• En av de store fordelen med massivtre er den korte byggetiden. Og 

rask innflytting. 

 

• Massivtre elementer har lav vekt som kan gi besparelser på 

fundamentering, håndtering av bærekonstruksjonene på 

byggeplass og transport.  

• Elementene er også lette å bearbeide og tilpasse på byggeplass 

der dette måtte være nødvendig. Innfesting av tekniske 

installasjoner og hulltaking er også enkelt. 
 

 

 



Tre vs «konvensjonelle materialer» - 

prosjekteringskostnader 

 

Prosjekteringsgruppen: 

• Erfaringer fra tidligere byggeprosjekter med massivtre viser at en 

tidlig sammensetning av prosjekteringsgruppen gir gode resultater.  

• Alle fagområdene er tidlig representert i byggeprosessen. 

• Lengre prosjekteringsfase gir noe høyere prosjekteringskostnader 

men dette er nødvendig for vellykkede prosjekter og lavere 

byggekostnader 

• Viktig å bestemme seg for å bygge i tre tidlig 
 

-> Viktig å se på det helhetlige kostnadsbildet når man skal vurdere  

å bygge med massivtre.   

 

 
Undersøkelse:  

http://www.trefokus.no/fullstory.aspx?m=523 
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Konklusjon 

 

• Det er et stort potensiale for utslippsreduksjoner per element der det 

benyttes tre. 

 

• Brann og lydkrav (og krav til lav energibehov) er avgjørende for bruk 

av andre materialer enn tre og man må derfor finne løsninger som 

ivaretar dette samtidig som man reduserer utslipp 

 

• For hele bygget samlet må man se på de materialer som ikke blir 

erstattet med tre. Disse materialer står for en stor andel av de totale 

utslippene. For å redusere utslippene totalt sett må man derfor se på 

utslipp i fundamenteringen, isolasjon, vinduer, gips (innvendig 

kledning), fliser med mere. 
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Konklusjon forts.  

 

• Det er stor variasjon på utslipp fra forskjellige produsenter og type 

av materialer, og dermed finnes det også stort potensial for 

utslippsreduksjoner. 

 

• Lagringskapasiteten av CO2 i trebygget er større enn de totale 

utslippene ved produksjonen. Denne effekten er per i dag ikke tatt 

inn i regnskapet for trebygget. 
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