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Regjeringen har satt i gang et viktig arbeid
gjennom SKOG2~ som skal utarbeide en langsiktig
strategi for forskning, utvikling, innovasjon og
kunnskapsformidling innen de skogbaserte
verdikjedene som en oppfølgihg av Stortings
melding 39 Mangfold avvinnere
—

nærinqspolitikken mot 2020.
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Fremtid i tre
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Trehus: Kronikkforfatterne tar til orde for å bruke mer trevirke i den norske
husbyggingen. Arkivfoto
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omfatte andre viktige
tiltak og virkemidler av
betydning
forogså
næ
trategien
skal
ringens konkurranseevne. Trebasert byggeindustri er en stor
og viktig del av denne verdikjeden. Ifølge en ny under
søkelse gjennomført avkonsu
lentselskapet Damwad går 51%
avverdiskapning fra våre skogressurser til bygg- og bygmngs
produkter.
Norsk trebasert byggeindustri er i en krevende situas
jon i forhold til utenlandske
aktører, blant annet på grunn av
mindre industrielle løsninger
og høyere kostnader. For større
bygninger er systemer basert på
tre generelt mindre konkurran
sedyktig fordi en har mindre
erfaring med denne typen sys
temer og fordi det er mindre
utviklede tekniske løsninger i
forhold til konkurrerende sys
temer i stål og betong. Norske
entreprenører ønsker i liten
grad ønsker å ta unødvendig
risiko gjennom prøving og
feiing med løsninger som ikke
er godt dokumentert.Vi ser at
det da ofte velges materialer og
løsninger som er bedre kjent.
FN5 klimapanel konkluderer i
sin siste rapport (201.3) at men
neskeskapte klimaendringer vil
vedvare i mange hundre år
framover. Vi må være forberedt
på å håndtere fremtidens nega
tive effekter av klimaendringer
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og vi må redusere utslipp. Det er
to hovedstrategier for å adress
ere klimaendringene; idimatil
tak (redusere klimagassutslipp)
og klimatilpasning (øke robust
het mot klimaeksponering).
I det norske forskningssente
ret ZEB (Zero Emission Build
ings) viser forskning at for frem
tidens bygninger vil mer enn
halvparten av den energien
bygningene har behov for i løpet
av levetiden,være knyttet til
produlcsjon av materialene til
bygningene.Jo mer energieffek
tive bygninger,jo mindre er
energibehovet og også klima
gassutslippene i driftsfasen.
Byggereglene må i fremtiden ta
hensyn til dette.
Samfunnsstrulcturen er i
endring og vi ser en urban
iseringstrend både internas
jonalt og nasjonalt. Flere og flere
av oss flytter til jobber i byene.
Byene vokser og bygnings
massen endrer karalcter,vi for
tetter og bygger høyere byg
ninger.
Fremtidens bygninger er en del
av samfunnsutfordringen, men
også en viktig del av løsningen.
Dette er ett tema i Stortings
melding 28 Gode byggforeit
betre samfunn einframtidsretta
bygningspolitikk.
Dette betyr at vi må tenke mer
på hvilke byggematerialer vi
bruker, hvordan de produseres
og transporteres og vi må bruke
materialene mest mulig effektivt

Utgiver ADRESSEAVISEN AS
Postboks320~Sluppen

Adresseavisens rettigheten All utgivelse av stoff i Adresseavisens publi
kasjoner skjer kun i henhold til Adresseavisens generelle vilkår for rettigheter til
stoff. nnsendt stoff honoreres i alminnelighet ikke, med mindre annet er avtalt.
Publiseringsvilkårene gjelder for så vel honorert som ikke honorert stoff.
Adresseavisen betinger seg rett til å arkivere og utgi stoff i elektronisk form fra
Adresseavisens elektroniske redaksjonsarkiv eller andre databaser som Adresse
avisen har avtale med. Dette innebærer også publisering på internett og
lignende. Bruk av Adresseavisens stoff og annonser er ikke tillatt med mindre
dette er hjemlet i lov eller særskilt avtale.

DEBATT

Diskuter
kronikk

Alle våre
kronikker
publiseres på
adressa.nol
inn syn.
Her kan du
skrive kom
mentarer og
diskutere
saken.

0 adressa.no

Tre som
byggemateriale
er en for
nybar lokal
ressurs
medlange
tradisjoner
I Norge,

—

Sentralbord: 07200
Åpningstider ekspedisjonen:
Heimdal: Mandag-fredag: 08.00-16.00
Byen: Mandag-fredag: 08.00-16.00
Kundeservice: 07200
Abonnement og annonser
Mandag-fredag 06.30-16.00
Lørdag: 06.30-13.00
E-post
kundeservice@adresseavisen.no
Telefax: 72 50 n 15

gjennom optimale konstruks
jonsløsninger. Dette for å redus
ere den bundne energien i by
gninger (dvs den energien som
trengs for å framstifie material
ene) og følgelig også utslippene.
Bruk av klimarobuste og
bestandige materialer og løsn
inger med lang levetid ervilctig
for å få ned klimagassutslipp
knyttet til bygg. På den måten
vil materialbruk til oppgrader
inger og vedlikehold av by
gninger reduseres. Forespeilte
klimaendringer forplikter oss
til, allerede nå, å utvikle bærek
raftige robuste løsninger for
urbane bygninger.
Tre som byggemateriale er en
fornybar lokal ressurs med
lange tradisjoner i Norge. Tre og
trebaserte bygningsprodukter
gir generelt lave utslipp ved
produksjon. Lokale ressurser
gjør det mulig med korte trans
portavstander. Norge er kjent i
Europa for sin klimarobuste
trehusteknologi for småhus
utviklet gjennom mange år. I
forhold til andre land i Europa
holder vår bygningsmasse en
høy standard med sine robuste
løsninger.
For større urbane bygninger
har aktører i ‘I~rsk1and, Østerrike
og Sveits fått fram mange
eksempler på god arkitektur,
konstruksjonsløsninger og
konkurransedyktig industriell
produksjon av trebaserte sys
temer. Norge kommer etter, flere
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nye skolebygg og boligblokker
er bygget i tre de siste årene og
flere er under utvikling. In
ternasjonalt samarbeid blant
aktører både på forskningssida
og i industrien er viktig. Trond
heim kommune har gjennom
7)-ebyen 7)-ondheimværten
+
pådriver for å få til en utvilcling.
Byen er i høst også vertskap for
en stor konferanse om bygging
med tre,Forum Holzbau Nordic,
hvor prosjekter, løsninger og
kunnskap deles.
Framtidens bygninger er en

mulighet for skognæringen og
trebasert byggeindustri og det
finnes gode eksempler å bygge
videre på. Men det er et stort
behov for å utvikle konkurran
sedyktige, industrielle og doku
menterte systemer og løsninger
for større bygninger. Disse må
ivareta både arkitektur, styrke-,
stivhet-, lyd- og brannegenskap
er samtidig som man ivaretar
robusthet og kostnadseffektiv
produksjon. Dette krever en
langsiktig kompetansebygging
både innen forskningsmiljøene,
i undervisningen, i treindus
trien, blant arkitekter, ingeniør
er, hos byggevareprodusenter
og blant utførende. Gjennom
offentlige FoU-programmer er
det muligheter for trebasert
byggeindustri å ta utfordringen.
Bruk av tre til bygningsformål
kan økes vesentlig hvis nær
ingen satser og lykkes med
innovasjon og produksjon.
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prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og i norske mediers etiske
Adresseavisen
grunnlag,ogi henhold
til de
normer slik de er
er redigert
uttrykt i på
Væruavhengig
Varsom-plakaten
Tekstreklameplakaten.
Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold,
overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og
lik.
domstol.
Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med
ansvarlig redaktør, Arne Blix.
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