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Det har vært utfordrende

- Lage en standard helt fra begynnelsen og definere innholdet

- Lage en generell standard for alle typer lastbærende trekonstruksjoner

- Definere brukerne
- Prosjekterende og Utførende og Kontrollerende

- Med mange aktører med ulike innfallsvinkler og ulik agenda
- Forskningsmiljø – Prosjekterende – Entreprenører – Byggmestere – Husprodusenter -

Produsenter av ulike trekonstruksjoner

- Lage en standard som bidrar til å heve kvaliteten der det er nødvendig

- Lage en standard som er enkel å bruke og samtidig som favne det som 
er vesentlig

- Med manglende tilbakemeldinger brukergruppene
- ARK – RIB - Entreprenører



NS3516 vil bidra til

- Et nødvendig redskap og felles retningslinjer for oppføring av 
trekonstruksjoner. For et marked som i dag skriker etter 
trekonstruksjoner. Den kommer til rett tid

- Sidestillelse av tre med andre materialer som stål og betong som har 
hatt utførelsesstandarder i lang tid

- Større seriøsitet rundt bruk av trekonstruksjoner

- Bedre prosjektering av trekonstruksjoner

- Bedre håndtering og lagring av trekonstruksjoner på byggeplass

- Bedre og sikrere utførelse av trekonstruksjoner

- Bedre kontroll av utførelsen oppføring av trekonstruksjoner



NS3516 vil medføre

- Hevet kompetanse og kvalitet i alle ledd
- byggherre – prosjekterende – utførende - kontrollerende – produsenter

- Bedre samhandling mellom prosjekterende, utførende og kontrollerende

- Høyere kvalitet på ferdig sluttprodukt

- På kort sikt kanskje fordyrende utførelse som på sikt vil initiere innovasjon 
for å få ned kostnadsnivået

- En viss bekymring for at det innføres krav og regler som ikke er 
nødvendige. «Puuh enda en ny standard……»

- Nyttige erfaringer som vil bidra til forbedringer av standarden, samt bidra til 
en felles Eurokode hvor vi er tidlig ute og kan sette premisser

- En tydeligere ansvarsfordeling blant aktørene



Produksjonsunderlaget

- Produksjonsunderlag skal omfatte hele byggeperioden og skal sikre at 
sluttresultatet blir slik det er prosjektert

- Vil være en samling av beskrivende tekster, tegninger og 3D modeller

- Skal definerer utførelsen på en entydig måte, og prisbærende krav og 
ytelser må komme klart frem

- Prosjekteringsfasen er av stor betydning og må vektlegges

- Bør definere ansvarsforhold og organiseringen rundt prosjektering og 
utførelse

- Produksjonsunderlaget vil i fremtiden være et dynamisk 3D verktøy som 
følger trekonstruksjonen fra planlegging til ferdigstillelse



Prosjekterende PRO  - Utførende UTF
Kontrollerende KUTF

- De som har søkt ansvarsretten for PROsjektering av trekonstruksjonen 
har hovedansvaret for å utarbeide produksjonsunderlag

- De som har søkt ansvarsretten for UTFørelsen av trekonstruksjonen er 
de som har ansvaret for å utføre og kontrollere iht. produksjonsunderlag. 
Samtidig skal der ansvarsfordelingen tilsier også bidra til utarbeide 
produksjonsunderlag

- De som har søkt ansvarsretten for uavhengig Kontroll av UTFørelsen av 
trekonstruksjonen har ansvaret for å utføre uavhengig kontroll iht. 
produksjonsunderlaget. Gjelder utførelsesklasse 3

- Innforstått med ansvarsretten har disse den nødvendig kompetanse på 
de trekonstruksjoner som skal oppføres



Må ha nødvendig kompetanse på

- Konstruksjonens virkemåte

- Kraftoverføringer – her kan gal prosjektering og utførelse virkelig 
medføre konstruksjonssvikt

- Behandle trematerialet på riktig måte herunder lagring og 
værbeskyttelse under oppføring

- Logistikk og valg av riktige montasjeform, med det redusere 
byggeperioden

- Sikring og stabiliserende tiltak under oppføring   

- Kontrollrutiner for egen- og intern systematisk kontroll av utførelsen og 
dokumentasjon av denne



Samhandling mellom PRO – UTF - KUTF

- Viktig for at utførelsen blir iht. produksjonsunderlaget

- PRO må involveres under utførelsen

- UTF må til en viss grad involveres under prosjektering hvor dette er 
nødvendig for valg av løsninger. Dette kan medføre at også produsenter 
bør velges på et tidlig tidspunkt

- Melde inn avvik på utførelsen, avklare disse med PRO og lukke disse

- Avvik vil oppstå - De skal oppstå – Alt annet er unaturlig

- Avvikshåndtering er kompetanseheving

- Åpenhet om avvik hindrer ulykker og gjør at vi alle sover bedre



Produsenter av trekonstruksjoner

- Limtre – Massivtre – Takstoler – Vegg og takelementer - Moduler

- Vi er kompetansebærere på trekonstruksjoner

- Vi har erfaring på produksjon og montering

- Vi dominere innenfor fagmiljøet på lastbærende trekonstruksjoner

- Vi samarbeider aktivt med høyskoler og forskningsinstitutter

- Vi deltar aktivt i utarbeidelse av standarder også på europeisk nivå 
(Eurokoder) 

- Vi blir ofte overlatt ansvaret for prosjektering og utførelse på et sent 
tidspunkt i byggeprossen. Medfører tidsklemme mellom prosjektering, 
produksjon og utførelse 



NS3516 vil bidra til innovasjon for å bygge 
raskere, nøyaktigere og med bedre fuktsikring

- 3D modellering og høy ferdigstillelse på modelleringsnivå. 3D modeller 
bør være fremtidens produksjonsunderlaget, samt kunne brukes som 
planleggings- og  kontrollerverktøy på byggeplass

- Fuktsikring av konstruksjonen. Her må man finne rasjonelle og 
økonomiske løsninger, der tak over tak (telt) ikke alltid synes å være det

- Industriell overflatebehandling. Som en del av fuktsikringen samt for å 
sikre synlige komponenters visuelle kvalitet

- Større grad av elementproduksjon og ferdigstillelse av produkter i fabrikk

- Nøyaktigere og sikrere produksjon ved hjelp av CNC maskiner

- Bedre planlegging av montasjen. Trinn og tidsstudier ved hjelp av 3D 
modeller gir forutsigbar tidsbruk og god logistikk                                       



Geometriske toleranser
Treet i Bergen 14 etasjer – Målte loddavvik i forhold til 

teoretisk posisjon



Geometriske toleranser 
Mjøstårnet - Målte loddavvik i forhold til teoretisk posisjon



Geometriske toleranser 
Nøyaktig produksjon gir sikker og nøyaktig montering

INNSETTING AV 
BESLAG

CNC BEARBEIDING IKEA PÅ BYGGEPLASS



Geometriske toleranser 
SR Bank i Stavanger - Finansparken 



Elementproduksjon



Montasjeplanlegging



Fukt
Moelvens filosofi for værbeskyttelse av

bærende konstruksjoner
- Lite aktuelt å bygge høyhus med tak over tak som værbeskyttelse

- Ferdig hovedkonstruksjon bør være på innsiden av klimaskallet og stå 
luftet og ikke bygges inn

- Må tørkes ut før eventuell innbygging

- Treverk blir periodevis nedfuktet under bygge perioden

- Det er kun det ytre sjiktet som blir fuktig – Dette absorberes og tørker 
deretter ut. Må stole på trevirkes egenskaper til å ta opp og gi fra seg fukt

- Beskytte kritiske flater som endeved og horisontale flater



Nødvendighet av revisjon

- Lage en standard fra begynnelsen er en vanskelig oppgave

- Det vil alltid være et forbedringspotensial 

- Det er først nå standarden er på «virkelig» høring blant brukerne

- Det er først nå vi ser om vi har truffet «innenfor» eller «utenfor» blinken

- Det blir derfor viktig å innhente erfaringer fra brukerne

- Må være forberedt på og være åpen for en revisjon



80 ETASJER 
«THE OAKWOOD TOWER» - LONDON

TAKK FOR MEG!
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