
Med hjerte for byen !

Hvordan NS 3516 kan føre til 
forbedret utførelse og oppfølging 

Sivilingeniør Frode Østlund
Prosjekteringsleder

Tronrud Eiendom AS
Medlem av SN/K 77/AG 1
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Tre er et fantastisk materiale, 
men i Norge er det for mye av den.
Vi må bli flinkere til å ta vare på det

som konstruksjonsmateriale.

NS 3516 bør være 
en del av svaret



Det blir vanskelig å få til respektfull 
håndtering og behandling av tre 

når det ser slik ut alt hos 
byggevareleverandøren

Dokumentasjon av mottakskontroll 
og fuktplaner er virkemidler 

i NS 3516 for å påvirke til bedre
behandling og utførelse



Forskriftene krever at prosjektene skal være ferdig 
prosjektert før bygging starter. Det syndes det mye mot.

Produksjonsunderlaget skal og må 
etterspørres, innholdet må kontrolleres opp 

mot NS 3516 
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Byggskader koster det norske samfunn 
mellom 15 og 17 milliarder pr. år

60 % av dette skyldes 
prosjekteringsfeil,

fordelt på 20 % feil design,
20 % utelatt prosjektering 

og 20 % direkte feil.

Kontroll av produksjonsunderlaget
og utførelsen bør være meget lønnsomt



Disse to standardene er bygd opp ganske likt,
men betongstandarden

var en ENV alt i 2000. (ENV 13670-1:2000)
Entreprenørene som bygger med betong kan den og 

kan hjelpe med kontrollomfang



Toleranser er vanskelig, men nødvendig

Skal vi kunne bygge slik i fremtiden på en kostnadseffektiv måte 
må vi ha fokus på toleranser. Det er ikke forbudt å etterstrebe 

tolreanseklasse 3 selv om produksjonsunderlaget 
ikke krever mer enn klasse 1.
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Denne standarden stiller krav til økt fokus på:
Produksjonsunderlaget

Kontroll
Dokumentasjon

Fukt
Lagring

Forbindelser
Geometriske toleranser

Etter tilvenning vil bruken av standarden
medføre bedre utførelse og oppføling 
av både materialene og de bærende 

trekonstruksjonene 
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Så gjenstår det å se om de 
bærende

trekonstruksjonene vi
bygger i dag står seg i 1000 år 

slik som Borgund stavkirke. 

Takk for oppmerksomheten!
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