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Etterspurt massiv-
treanvisning
 
Kartlegging av kunnskapsbehov for bygging i massivtre viser at oppdaterte og tydelige anvisninger er 
etterspurt. En fersk masteroppgave fra NTNU har ved hjelp av aktører i næringen utarbeidet en anvisning for 
bygging med massivtre. Anvisningens fokus er riktig fuktteknisk utførelse og rasjonell framdrift. 

Simen Wahlstrøm  
og Tore Kvande
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Bygging med krysslaminerte tre-
elementer (KLT, også kalt mas-
sivtre) er en relativt ung byg-
gemetode, men den blir stadig 
mer populær. NTNU og SINTEF 
Byggforsk har tidligere kartlagt 
kunnskapsbehovet for bygging 
i massivtre gjennom intervjuer 
med 19 aktører i byggenærin-
gen. Resultatene viser at det er 
behov for mer litteratur om byg-
ging i massivtre, se «Fra eksperte-
ne: NTNU» i Byggeindustrien nr. 
3/2019. Det finnes få anvisnin-
ger, og disse oppleves utdaterte 
og lite relevante til bruk. 

Simen har i sin masteroppga-
ve forsøkt å svare opp næringens 
ønske om mer veiledende littera-
tur. Arbeidet oppsummeres i en 
anvisning inspirert av Byggforsk-
serien. Grunnlaget for anvisnin-
gen er:
• erfaringer fra 19 intervjuer gjort 

med forskjellige aktører med 
massivtreerfaring 

• undersøkelse av innsamlet 
prosjekteringsunderlag med 
detaljtegninger fra de samme 
aktørene

• resultater fra tilgjengelig 
forskningslitteratur

Allsidig anvisning
Anvisningen omhandler hvordan 
massivtre kan brukes i bygninger. 
Den tar utgangspunkt i eneboli-
ger på inntil tre etasjer hvor mas-
sivtreelementer blir brukt i byg-
ningsdelene tak, vegg og gulv. De 
omtalte prinsippene og løsninge-
ne er også relevante for rådgi-
vere og entreprenører ved pro-
sjektering og utførelse av større 
prosjekter. Anvisningen har særlig 
fokus på utførelse som er gunstig 
for å få en fuktsikker konstruksjon 
og en rasjonell fremdrift.

Detaljer for utførelse
Gjennom masteroppgaven er det 
samlet inn over 400 dokumen-
ter i form av prosjekteringsunder-
lag og byggdetaljer fra mer enn 
10 aktører og 11 prosjekter. Et 
strukturert studie av dokumen-
tene har lagt grunnlaget for de 
konstruksjonsprinsipper og anbe-
falinger som presenteres i anvis-
ningen. Anvisningen inneholder 
detaljer for utførelse av yttervegg, 
tak og vindusinnsetting, alle med 
synlig massivtre som innvendig 
kledning.

Utforming
Grunnet manglende anvisnin-
ger i Byggforskserien i dag, er 
oppsummeringen fra master-
oppgaven utarbeidet med mål 
om å likne mest mulig på hvor-
dan en slik anvisning kan se ut. 

Innledningsvis ble det derfor 
holdt møte med SINTEF Bygg-
forsk om arbeidsmetode for ut-
arbeidelse og strukturell oppbyg-
ging av anvisningen. Underveis 
har SINTEF Byggforsk bidratt med 
veiledning og tilgang til interne 
skriveregler slik at innholdet i an-
visningen forekommer i samme 
ordlyd som i Byggforskserien.

Kvalitetssikring
At anvisningen skal dekke et be-
hov, slik at det kan være nyttig 
for næringen, har vært et viktig 
fokus i masteroppgaven. For å 
ivareta næringens interesser har 
det vært et omfattende kvalitets-
sikringsarbeid. Anvisningen er 
sendt på høring til over 20 per-
soner i næringen for at relevan-
te innspill og kommentarer kan 
påvirke innholdet i anvisningen.

Spiller ballen videre
Gjennom denne master-
oppgaven er det demonstrert at 
det er mulig å dekke et kartlagt 
behov for informasjon og kunn-
skap om massivtrebygging gjen-
nom samarbeid med byggenæ-
ringen. Informasjonen brukt i 
oppgaven er i stor grad kvali-
tetssikrede erfaringer med vir-
kelige tilfeller fra næringen. For-
håpentligvis vil arbeidet være en 
inspirasjon for Byggforskserien til 
å utarbeide flere anvisninger om 
bygging med massivtre. Slike an-
visninger er viktige for å dekke 
næringens og samfunnets behov 
for mer informasjon om miljø-
vennlig bygging med massivtre.
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