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Tresatsning i Trondheim i et klima- og miljøperspektiv

“Fra Trebyen til Bærekraftig arkitektur”

Tore Myrvold - Utbyggingssjef i Trondheim kommune
30.09.2020



Agenda

- Trebyen Trondheim
- Erfaringer fra bygg i massivtre
- Gjenbruk / ombruk 
- Styrende dokumenter i vårt arbeid

  



Politiske vedtak

 

Visjon:
Som Norges teknologiske hovedstad, har Trondheim en 
særskilt mulighet til å gå foran i det grønne skiftet. 
Et klimavennlig og klimarobust Trondheim vil bli en 
bedre by å bo, arbeide og leve i. 
I denne planen setter Trondheim kommune ambisiøse 
klimamål for både byen og egen virksomhet. 



Trebyen Trondheim
ble etablert som prosjekt i 2006.

Tre er et viktig virkemiddel for å løse det grønne skiftet i 

byggebransjen, og det er fortsatt behov for en satsing på tre, men hvis 

vi skal nå målene om en bærekraftig by har vi behov for mindre 

polarisering mellom ulike løsninger. 

Trebyen Trondheim har lyktes med å bidra til å sette tre på dagsorden. 
Trondheim har markert gjennom prosjektet at vi satser på tre i 
bærekraftig arkitektur og byutvikling. Trebyen har bidratt til kunnskap i 
bransjen, bruk av tre i egne byggeprosjekter, samt vært en møtearena 
til inspirasjon for andre byggherrer. 

For egne investeringsprosjekter har de tydelige politiske vedtakene om 
tre i tillegg vært svært viktig for å integrere tre fra starten av i 
prosjektene. 

Trondheim kommune har ikke vært alene om å satse på tre i bærekraftig 
arkitektur, andre aktører har også satt tre på dagsorden. De senere årene 
har Trondheim fått flere innovative vakre komplekse bygg med tre som 
konstruktivt materiale.  Kommunen og andre byggherrer har lyktes best 
med å være forbilder når våre trebygg også er varige og vakre, har 
funksjonelle løsninger, et godt inneklima og er økonomisk bærekraftige. 



Erfaringer fra Arkitekt og Rådgivere
● Akitekter syns dette er spennende og gir 

nye og mange muligheter til å utvikle 
bærekraftig arkitektur.

● Hos rådgivere er det avhengig av 
erfaringer, RIB og RIV er pga dimensjoner 
de største premissgiverne.

● Nødvendig med optimalisering av 
bærestruktur ved f.eks lange spenn.

● Tre er et brennbart materiale og det 
mangler preaksepterte løsninger på brann 
- tar tid å få nødvendig godkjenninger



Erfaringer fra Entreprenørene
● Det er utfordringer knyttet til logistikk og 

plass på byggeplassen

● Skal massivtre tildekkes under bygging / 
bygge under tak?

● Totalentreprenør og underentreprenører 
synes det var bedre å bruke massivtre, 
lettere med innfesting, bedre luft inne i 
bygget etc.

● Så er det fortsatt mye betongekspertertise 
der ute…..



Erfaringer fra drift og renhold 
Drift elsker tre bygg:

● Ingen tagger på trebygg
● Solid materiale inne og ute. ( lite hærverk )
● Lukter friskt i mange år
● Gode feste flater for oppheng
● Lett å drifte når ting tåler litt
● Vi er kjempefornøyd med tre bygg

Renhold noe mer tilbakeholden:

● Vi er lite fornøyd med tre paneler etc innendørs og særlig om disse er 
ubehandlet eller oljet. Lakk etc er fine underlag for oss.



Generelle erfaringer ved bruk av massivtre?
● Det fantes ikke brannteknisk dokumentasjon på løsning med 

massivtreplater og stålsøyler i kombinasjon. Vi endte derfor opp 
med å måtte demontere massivtreplater på vegger, montere to lag 
gips og så remontere massivtreplater.

● Vanskelig å tette feilaktige/for store utsparinger på en pen måte

● Fotavtrykket på bygget blir noe større enn med tradisjonelle 
byggematerialer. 

● Det var noen mindre utfordringer med fuktopptrekk da massivtreet 
stod ned på betongplate.  Skjoldene lot seg enkelt pusse bort.

● Vi hadde planlagt å behandle treet ( lasere) etter at bygget var 
tett. Det gjorde det lettere å få en fin sluttfinish. 

● Det er viktig å beskytte kanter og hjørner som skal være 
eksponert i byggetiden slik at man unngår sliping og flikk etterpå.

● På grunn av lite erfaring er det lett å overdimensjonere.



Hvorfra i "verden" kom massivtre 
elementene fra?

● De  som så langt er mest brukt hos oss er Binderholz og Woodcon, 
begge med produksjon i Østerrike.

● Så er det etablert en fabrikk i Norge, Splitkon som holder til i Åmot
_________________________________________________________

Pris på massivtre vs andre materialer
● I starten opplevde vi forskjeller sammenlignet med andre materialer - 

men det var nok knyttet til usikkerheter og manglende erfaring

● Opplever for det meste marginale prisforskjeller nå, litt avhengig 
byggets beskaffenhet.



Gjenbruk / ombruk  = god sirkulærøkonomi
Hva er vi opptatt av i dag:
● Kartlegging
● Miljøvennlig riving
● Lagringsplass
● Sertifisering

Fremover må vi bygge bro mellom vern og nybygg, 
slik at vi utnytter kompetansen fra bygningsvern til 
utvikling av ny arkitektur og motsatt:
● Lære av fortiden i hvordan vi bygger fremtiden
● Nye bygg må designes for enkel demontering og ombruk
● Vurdere mulighet for transformasjon
● La de tunge bærekonstruksjonene stå ved rehab



Et godt eksempel på gjenbruk:
Eksperimenthus på Svartlamoen representerer 
en litt annen tilnærming til bærekraftig 
arkitektur; 

● nøysomhet, 
● gjenbruk av materialer, 
● det å kunne bo på mindre areal og dele på 

ressurser. 

Ideen til prosjektet kom fra to arkitektstudenter på NTNU, som nå er en del av 
arkitektkontoret Nøysom arkitekter. De utviklet, sammen med beboere på området et 
skisseprosjekt bestående av fem selvbygde boliger tilknyttet et felleshus. 

Gjennom kreativt gjenbruk av materialer er det skapt boliger til en lav pris, og med et 
svært lavt klimafotavtrykk for materialer. 



Styrende dokumenter:
● Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030.
● Klima og miljøstrategi for bygg 2018-2022
● Klima og miljøkrav i våre byggeprosjekter



Massivtre 

Lade skole

Ranheimsfjæra barnehage

Sjetne skole



Aldri god alene!
TAK(K) FOR OPPMERKSOMHETEN


