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1. Innhold Innledning

Erfaringshåndboka gir deg som byggherre tips og veiledning om hvordan gjennomføre et byggeprosjekt i tre. 
Boka må ikke brukes som en kravspesifikasjon i en anskaffelsesprosess. Den er basert på Elverum kommunes 
erfaringer med flere treprosjekter. I tillegg har Sør-Odal og Aurskog-Høland kommuner har gitt innspill og fylt 
på med egen erfaring.  

Boka starter med en oversikt over ulik bruk av tre i bygg og konstruksjoner. For tekniske beskrivelser etc. 
vises det til andre håndbøker eller ressurser. Videre gis det en trinnvis gjennomgang av hele byggeprosessen 
med veiledning til beslutninger og hensyn som må tas for at det skal bli et godt tre-prosjekt. Den er basert på 
trinnene i Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser og «byggeprosessen steg for steg» fra anskaffelser.no. 

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratets 
klimasatsordning og bioøkonomiprogrammet til 
Innlandet fylkeskommune.

Lenker: 
Prosjektveiviseren 
Byggeprosessen steg for steg

Prosjektets faser er grønne, og er prosjekteierens ansvar De blå fasene tilhører virksomhetsstyringen

6432 51

Behov
Prosjektidé
Problem

Planlegge gevinster

Planlegge
Planlegge overordnet 
styring

Konsept
Avklare behov og 
velge konsept

Identifisere gevinster Overføre til linjen

Avslutte
Evaluere og avslutte
prosjektet

Realisere
Realisere mål og 
gevinster

Måle gevinsterFølge opp gevinst-
realisering

Gjennomføre
Gjennomføre leveranser 

og planlegge delfaser

Figur hentet fra www.prosjektveiviseren.no
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1.1 Bruk av tre i bygg og konstruksjoner  
Økt fokus på miljø og bærekraft har gitt økt 
etterspørsel etter trebaserte løsninger. Tre er et 
fornybart byggemateriale med gode miljøegenskaper. 
Tre har lavt energiforbruk i produksjon, har lang 
levetid, er CO2-nøytralt og bidrar til godt inneklima. 
Det har de siste årene vært en omfattende utvikling 
av ny teknologi som har gitt nye muligheter. Fokus på 
teknologiske løsninger, lyd, brann og byggesystemer 
har gitt økt effektivitet og konkurranseevne. Bruk av 
tre i urban bebyggelse omfatter hovedområdene: 

• Konstruksjon 
• Eksteriør 
• Interiør 
• Utomhus

1.2 Konstruksjon 
Tre i konstruksjoner kan brukes på flere måter.  
Dette kan for eksempel være:  

• Standard bindingsverkkonstruksjon 
• Limtre bærekonstruksjon med in-fill elementer 
• Trebasert modulbyggeri 
• Byggekonsepter basert på massivtre 
• Konsepter i kombinasjon med andre materialer 

Tre i konstruksjoner gir brede arkitektoniske 
muligheter. Bruk av tre gir en konstruksjon med 
lav vekt. Dette kan være en fordel med tanke på 
fundamentering ved bygging på dårlig grunn, ved 
renovering og ved påbygg i høyden. Samtidig gjør 
treets lette vekt at man må være oppmerksom 
i forhold til lydproblematikk, spesielt trinnlyd i 
etasjeskiller og flanketransmisjon må vies stor 
oppmerksomhet for å unngå sjenerende lyd og støy.
  
Selv om tre per definisjon er brennbart, så brenner 
det forutsigbart, og bruk av tre i fleretasjes byggeri er 
fullt ut forsvarlig i forhold til branntekniske forhold. 

1. Bruk av tre i bygg og konstruksjoner1. 

Ydalir barnehage

Fordypning 
Trefokus har flere faktaark  
om trebygg: 
 
Les mer om tre og lyd her: 
trefokus.no/tre og lyd 
 
For mer informasjon om 
brannegenskaper se her: 
trefokus.no/tre og brann
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1.3 Eksteriør
Bruk av tre i eksteriører omfatter i første rekke: 

• Kledninger og fasader 
• Tak 
• Spesielle detaljer

Bruk av tre i kledninger har lang tradisjon i småhus i 
Norge. De siste årene har også bruken av trekledning 
i større bygg blitt mer vanlig. Tre i kledninger brukes 
gjerne i kombinasjon med andre materialer. Dette 
bidrar til å skape både kontraster og sammenhenger 
i prosjektene og i omgivelsene omkring. Tre, mur, 
betong og glass, brukt og utnyttet på fornuftige 
måter, bidrar til å skape spennende og arkitektonisk 
interessante byrom og omgivelser. Fra gammelt 
var det hovedsakelig gran og furu som ble brukt i 
kledninger. Nå ser man tendens til at stadig flere 
treslag blir tatt i bruk. Dette gjelder i første rekke eik, 
osp og lerk, men også andre utenlandske treslag som 
for eksempel red western cedar. 

Alle treslag har sine spesifikke egenskaper og 
kvaliteter som man må være oppmerksom på ved 
bearbeiding, montering og behandling. Trevirkets 
egenskaper kan også endres gjennom mekanisk 
behandling (f. eks. høvling), termisk behandling 
(varmebehandling) og/eller impregnering. De ulike 
treslagene har ulike egenskaper, men egenskapene 
varierer også innen hvert treslag (kjerneved eller 
yteved) eller hvordan de er behandlet. 

Trekledninger omfatter ikke bare vanlige 
rektangulære bord, men også spesialiteter som 
trespon. Disse finnes i en rekke kvaliteter og 
utførelser. Bruk av tre på tak omfatter i første rekke 
spesialproduserte bord som er tilpasset bruken.

1.4 Utomhus
Bruk av tre utomhus omfatter byggeri mellom 
bygninger og konstruksjoner. 
Dette kan for eksempel være: 

• Porter 
• Gjerder 
• Dekker 
• Skilt 
• Lekeapparater
• Parkmøbler
• Trær i beplantning

Bruk av tre utomhus bidrar i første rekke til å 
skape gode byrom og omgivelser. Tre er i denne 
sammenheng ofte et «oppmykende» materiale og/
eller et materiale som bidrar til å skape særpreg 
og identitet. Bruk av tre utomhus omfatter i første 
rekke treslag som gran, furu, lerk og eik. Videre vil 
utomhus bruk ofte gjøre bruk av impregnert eller 
behandlet tre. Dette finnes i en rekke ulike varianter 
og kvaliteter.

Hanstad skole
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1.5 Interiør
 Bruk av tre i interiører omfatter for eksempel:
 
• Vegger 
• Himlinger
• Gulv 
• Innredninger 

Bruk av tre i interiøret bidrar til gode rom, godt 
innemiljø og godt inneklima. Bruk av tre, gjerne 
sammen med andre materialer, gir gode muligheter 
til å skape gode og funksjonelle rom. 

Bruk av tre kan ha en positiv psykologisk effekt, 
og trebruk i innemiljøet kan derfor være bra for 
brukernes trivsel og velvære . Forskning har vist 
at bruk av naturmaterialer generelt gjør at rom 
oppleves behagelig, naturlig, beroligende og trygt. En 
særlig effekt får man dersom man kombinerer treets 
visuelle egenskaper med treets taktile egenskaper. 
Det levende mønsteret i treoverflater virker å vekke 
menneskers interesse, uten å kreve mye 

konsentrasjon (moderat visuell kompleksitet), 
og virker derfor stimulerende i et arbeidsmiljø.  
I rapport «Fokus på tre nr. 54» konkluderes det med 
anvendelse av tre i produkter man faktisk kommer i 
kontakt/berøring med vil være en god anvendelse av 
tre i offentlige bygg. 

Tre har også egenskaper som gjør at det utjevner 
temperatur- og fuktighetssvingninger, noe som 
skaper et stabilt og godt inneklima.  

Ved eventuell overflatebehandling av innvendige 
treoverflater bør forhold som behov/ønsker for 
vedlikehold, rengjøring, farger og estetiske forhold 
vurderes opp mot egenskapene nevnt over. Ved 
bruk av tre i interiøret er det også et poeng å 
utnytte bredden av egenskaper de ulike treslagene 
representerer. I dag brukes en rekke forskjellige 
treslag som gran, furu, bjørk, eik, osp, ask og or. 
Treslagenes egenskaper viser stor variasjon i forhold 
til styrke, hardhet, og det rent visuelle. Det er viktig å 
velge rett treslag og kvalitet til rett bruk.

Bruk av tre i interiør, Ydalir skoleHanstad skole

7



Trinnvis gjennomføring  
av et byggeprosjekt i tre

DEL 2.
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2.0 Idé: behov, prosjektidé, problem 
Forut for beslutningspunkt 1 må virksomheten 
registrere og prioritere diverse behov, problemer 
eller idéer til tiltak som kan være aktuelle for å 
utrede i en konseptfase. I denne fasen vil man 
utarbeide mandat for konseptfasen. Allerede her  
bør beslutningen om trebruk tas.

     Idé2.0

2.1 Konseptutvikling
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/konseptutvikling-og-
bearbeiding

2.1.1 Program og konseptutvikling
Det anbefales at BH tar et tidlig og tydelig standpunkt 
til ønsket materialbruk, og baserer dette på en 
bærekraftutredning. Forhold som klimafotavtrykk, 
innemiljø, estetikk, robusthet, byggetid/effektivitet, 
økonomi mm. bør vurderes i denne sammenheng.
For rasjonell prosjektutvikling er klargjøring 
av rammebetingelser og premisser viktig. Det 
bør derfor etterstrebes å utarbeide et grundig 
gjennomarbeidet rom- og funksjonsprogram før 
prosjekteringsgruppen/prosjektutviklingsgruppen 
starter opp.

2.1.2 Organisering av prosjektet
Det er viktig at styringsgruppen og den interne 
prosjektgruppen er omforent om tre-satsingen i 
prosjektet. 

I tillegg kan det være lurt å sikre ressurser til å 
kvalitetssikre foreslåtte løsninger underveis, da bruk 
av tre kan medføre flere «nye»/uvante løsninger. 
Drift-, renholds- og vedlikeholdspersonell innehar 
viktig kompetanse som må koordineres med 
egenskaper og funksjoner for de materialer og 
løsninger som blir valgt.

2.1.3 Valg av gjennomføringsmodell og anskaffelse
Ved valg av gjennomføringsmodell bør man tenke 
på hvilken medvirkning man som byggherre ønsker 
å ha i de ulike stegene i prosjektet. I tillegg bør man 
tenke på hvilke kompetanse/aktører som skal/bør ha 
medvirkning.

Illustrert med to ytterpunkter:
I en tradisjonell totalentreprise vil totalentreprenøren 
ha styringsrett over alle sine underleverandører, inkl. 
arkitekt, og byggherre har ikke medvirkning. I en 
tradisjonell byggherrebeskrevet utførelsesentreprise 
vil man miste muligheten for de utførenes innspill til 
rasjonelle, byggbare og kostnadseffektive løsninger. 

https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/avklare-behov 

Dersom byggherreorganisasjonen er rigget for det, 
anbefales en modell og anskaffelse som tilrettelegger 
for kompetansedeling, prosjektutvikling i samspill, 
med tidlig samspill, og forplikter på prosess.

Lenker til Doffins konkurransegrunnlag for
Ydalir skole
Hanstad skole 
Lillemoen skole

2.1  Konseptutvikling

Hanstad skole
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2.2 Planlegge: Planlegge overordnet styring 
(planlegge gevinster) 
 
2.2.1 Valg av gjennomføringsmodell
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/konseptutvikling-og-
bearbeiding/valg-av-gjennomforingsmodell

2.2.2 Bearbeiding av valgt konsept
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/konseptutvikling-og-
bearbeiding/bearbeiding-av-valgt-konsept

2.2.3 Skisseprosjekt
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/konseptutvikling-og-
bearbeiding/skisseprosjekt

Ved all tidligfase modellering er det gunstig å ha 
kontroll over mest mulig av prosjektets premisser. 
Konstruksjonsdelenes og materialenes styrker og 
begrensninger er i så måte viktig å få med tidlig. 
Eks. bør brannkonsept utarbeides sammen 
med arkitekt, med forutsetning om bruk av 
brennbar isolasjon, dersom BH ønsker å benytte 
trefiberisolasjon. 

Et annet tips er å benytte massivtreleverandørs 
/ RIBtres kompetanse om rasjonell bygging med 
elementer helt i tidligfase sammen med arkitekt.
Det bør vurderes å involvere kompetanse på treets 
egenskaper (termisk og hygroskopisk) med tanke på 
energi- og ventilasjonskonsepter.

2.2.4 Forprosjekt
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/konseptutvikling-og-
bearbeiding/forprosjekt

Det anbefales å sikre en spesifikk beskrivelse av alle 
overflatekrav og toleranser.

     Planlegge2.2 

Hanstad skole
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2.3 Gjennomføre: Gjennomføre leveranser og 
planlegge delfaser (følge opp gevinstrealisering)

2.3.1 Detaljprosjektering i bygg- og 
anleggsprosjekter
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/detaljprosjektering

Sikre at utforming av detaljer tar tilstrekkelig 
hensyn til avrenning og annen fuktproblematikk. 
Relevant personell: anleggsleder, håndverkere (BH), 
byggeleder, arkitekt og ev. bygningsfysiker. Bruk 
sjekkliste til overtagelsesbefaring ved kontroll.

2.3.2 Spesifikasjon av løsning i bygg eller 
anleggsprosjektet
Sikre at alle kvaliteter er tilstrekkelig beskrevet, 
med spesielt fokus på overflater. Farge- eller 
overflatebehandling, toleranse for fuktmerker, og 
selve slipingen/glattheten. Vær obs på at en del 
tradisjonelle løsninger ikke nødvendigvis fungerer 
på samme måte på en «overflate i bevegelse». Eks. 
oppbrett med belegg kunne få et tvilsomt resultat på 
en innervegg med stående panel.

Husk å ta med prisbærende post for RTB-håndtering, 
og angi nivå. Det er ikke tilstrekkelig å vise til 
utførelse iht. RTB-håndbok. Les innledning i RTB-
håndbok som forklarer hva byggherre må ta stilling 
til før konkurranse/kontrahering. RTB-håndboken bør 
brukes av byggherre, brukes av prosjekterende, og 
brukes av utførende.

2.3.3 Konkurranse entreprenør i 
utførelsesentreprise
Viktig at BH tar eller deler risiko der de ønsker 

innovasjon, nyskaping og utprøving av nye produkter, 
teknologier mm. For mange kommuner og 
entreprenører vil bruk av massivtre og prefabrikasjon 
være nytt i seg selv, og da kan en risikodeling 
bidra til større deltagelse i konkurranse og lavere 
priser. Den som har kompetanse og mulighet for 
risikoredusernede tiltak bør eie risikoen og få betalt 
for risikoreduserende tiltak

2.3.4 Utførelse av et bygg- eller anleggsprosjekt
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/
byggeprosessen-steg-steg/utforelse

Anbefaler tett oppfølging fra BH-siden, med 
håndverksfaglig / -kompetent personell.
Arkitekt bør være involvert i utførelsesfasen, da 
det alltid vil være tilsynelatende små/ubetydelige 
justeringer/endringer fra entreprenør, men der 
helheten kan være i spill. Viktig med tillit og god 
dialog, slik at alle har samme fokus (både økonomi, 
fremdrift og kvalitet).

2.3.5 Kontraktsoppfølging
Anbefaler etablering av styringsgruppe for 
entreprisen, der hver av partene stiller med 
personell som ikke jobber i prosjektet (i tillegg 
til prosjektledere for hver av partene), men har 
en overordnet rolle i virksomheten. Da har man 
mulighet, på hver av sidene, til å se prosjektet i et 
programperspektiv, og kan lettere hente ut merverdi 
for selskapene. Dette vil kunne gi positive utslag som 
innsats, samarbeidsvilje og –klima, innovasjon i nye 
løsninger osv. Fordi treprosjekter er relativt «nye» 
fortsatt, er det ekstra viktig med kompetanseutvikling 
og kompetansedeling for å styrke bransjen samlet 
sett, raskest mulig. 

Ydalir skole og barnehage
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2.4.1 Samarbeid og generelt om forskning
Elverum kommune har hatt et samarbeide 
med Høgskolen i Innlandet og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet relatert til helseeffekter 
og tre i bygg. Samarbeidet har vart fra 2017 og pågår 
fortsatt. 

Det er et behov for mere forskning på dette 
feltet da inneklima i et bygg er påvirket av mange 
faktorer; varmetilførsel, ventilasjon, antall personer 
i rommet, årstider, alder på bygg og mengde, type 
og overflatebehandling av treverket i bygget. Et 
samarbeide mellom kommunen og forskermiljø vil 
muliggjøre «virkelighetsnær» forskning.      

2.4.2 Tre vitenskapelige studier relatert til 
helseeffekter og bruk av tre i bygg
Det foregår en avgassing fra treverk og det har vært 
stilt spørsmål om brukere av rom med tre vil kunne 
oppleve sensorisk irritasjon/betennelse i øyne og 
luftveier på grunn av denne eksponeringen. En 
eksperimentell studie viste at det var ingen negative 
helseeffekter pga denne avgassingen (Knut R. 
Skulberg, Nyrud, Goffeng, & Wisthaler, 2019).

Et problem i norske skoler er lav relativ fuktighet 
i inneklima gjennom vinteren. Dette vil kunne gi 
tørre, irriterte øyne, nese og hals hos brukerne. Tre i 
innemiljøet vil kunne «lagre» fuktighet i treoverflaten 
og vann vil bevege seg mellom treet og lufta. I en 
studie ble hygroskopiske effekter i treverk undersøkt 
(Nore et al, 2017). 

Lakkering av treoverflater og ventilasjon i rommet vil 
kunne påvirke vanninnhold i treveggene og relativ 
fuktighet i inneluft i klasserommene. En studie viste 

at lakkering av trevegger hindret utveksling av fukt 
mellom luft og treveggene. Videre ble det påvist at 
uten ventilasjon i rommet hadde fukt i ubehandlede 
trevegger en nær sammenheng med relativ fuktighet 
i inneklimaet, mens når ventilasjonen i rommet var 
påskrudd ble sammenhengen mellom trefukt og 
relativ fuktighet i inneklima redusert med ca. 50% 
(K. R. Skulberg, Nyrud, & Nore, 2022). Studien ble 
gjennomført sent på høsten og ved ventilasjonen 
påskrudd ble kald luft med lavt vanninnhold ført inn 
i rommet. 
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