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Vil ombruke 100.000 
kubikkmeter trevirke 
i året innen fem år
Norge ligger etter på ombruk av trevirke, men nå begynner man å ta grep for en mer sirkulær verdikjede i 
treindustrien. Blant annet fronter Norwegian Wood Cluster nå et ombruksprosjekt som er med og kjemper 
om en del av en pott på én milliard kroner i grønne innovasjonsmidler.

Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

OMBRUK
Bransjeklyngen Norwegian Wood 
Cluster (NWC) står bak én av to-
talt 100 prosjektsøknader som 
et godkjent forprosjekt under re-
gjeringens felles utlysning, Grønn 
Plattform. Midlene skal brukes til å 
utvikle et hovedprosjekt, med mu-
lighet til å kjempe om ti til 15 pro-
sjekter som vil finansieres av mil-
liardpotten, som administreres av 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge 
og Siva, og som er lyst ut i forbin-

delse med koronapandemien og 
det mer tidløse behovet for omstil-
ling til et grønnere næringsliv.

NWC-prosjektet går ut på å løf-
te ombruksgraden av trevirke i den 
norske byggenæringen til tre til fire 
prosent. 

– Det er lite, men samtidig 
betydelig. Ambisjonen vår er at 
100.000 kubikkmeter årlig kan bru-
kes på nytt som konstruktivt trevirke 
i løpet av 2025. Vi har fått gjennom 
søknaden vår om Grønn plattform, 
men det er fremdeles et langt styk-
ke å gå, sier faggruppeleder i NWC 
Kristine Nore til Byggeindustrien.

Nore har også startet selskapet 
Omtre, som hun håper kan være 
med på å lukke noen av gapene 
innen ombruk av trevirke. I første 
papirutgave for 2021 kunne Byg-
geindustrien gjengi tall fra gjenvin-
ningsselskapet Norsk Gjenvinning, 
som estimerer at omtrent 99 pro-
sent av alt sortert treavfall i Norge 
havner i forbrenningsovn.

Klyngeleder Knut Skinnes i NWC 
vedgår at dagens ombruksgrad 
innen trevare er svært lav, men til 
Byggeindustrien sier han at han for-
venter at trenden snart vil snu.

– I Norge har vi lenge hatt god 

tilgang på råvarer, og vi har ikke hatt 
det samme behovet for å ombruk 
av trevare som de har hatt i andre 
land; vi har ganske enkelt ikke blitt 
presset til det. Men nå ser vi at det 
er mange andre gode årsaker til å 
bruke treressursene bedre, og vi 
ser også at det blir større knapp-
het fremover når nye typer industri 
krever at vi øker uttaket fra norske 
skoger. Potensialet er enormt, sier 
Skinnes.

Må bygge for ombruk
I et innlegg på bygg.no i januar 
skrev Skinnes og Nore blant annet 
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RETURRESURS. Returtre er en lite brukt resurs i dagens byggenæring, men det kan endre seg på relativt kort tid.  Foto: Norsk Gjenvinning
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at dagens bindingsverk ikke er til-
passet ombruk, og selv om nye-
re bygg i massivtre er bedre egnet 
for ombruk, må nye bygg også bli 
bedre tilpasset ombygging og de-
montering for å legge til rette for 
gjenbruk og ombruk i en sirkulær 
verdikjede.

Det vil, ifølge innlegget, gjøre 
fremtidens byggenæring bedre rus-
tet til å bruke dagens bygg på bed-
re måte, men i første omgang må 
også næringen gjøre bedre nytte av 
det som har blitt bygget tidligere.

– Det enkleste å gjenbruke er 
jo det som ble bygget for 100 år 
siden med laftede vegger. Men vi 
håper også å vise at trevirke i 30-
40 år gamle bygg kan gjenbrukes. 
Hvis trevirket får lengre levetid enn 
de 60 årene som man regner med 
at et enkelt bygg står, får vi også 
en enorm oppside ved at karbonet 
som er bundet i treet, forblir bundet 
gjennom levetiden til et nytt bygg, 
understreker Nore.

Endrer regelverket
Nylig varslet regjeringen at Direk-
toratet for byggkvalitet (DiBK) skal 
utarbeide en ny veileder for ombruk 

av byggevarer. DiBK skal også utre-
de og foreslå endringer i nasjonale 
regler slik at disse i større grad frem-
mer ombruk av byggematerialer.

– Norge skal være et foregangs-
land i det grønne skiftet og overgan-
gen til sirkulærøkonomi. Dessverre 
har vi sett at praktiseringen av kra-
vene til ombruk av byggematerialer 
har vært svært streng. Derfor har 
vi gjennomgått regelverket på nytt 

med mål om økt ombruk og gjen-
vinning, uttaler kommunal- og mo-
derniseringsminister Nikolai Astrup 
i en pressemelding fra regjeringen.

Kristine Nore i NWC mener Nor-
ge har gode forutsetninger for å lyk-
kes med ombruk, mye på grunn av 
byggenæringens modenhet innen 
BIM.

– Logistikkutfordringene ved 
ombruk av trevirke er gigantiske, 

og BIM kommer til å bli helt av-
gjørende for å gjøre logistikken så 
effektiv at vi faktisk kan benytte oss 
av ressursene som er å hente ved 
ombruk. Og så må vi lykkes med lo-
kale tiltak. Det gir ingen gevinst hvis 
vi river et bygg i Trondheim for å så 
teste materialene i Oslo og bruke 
dem igjen et annet sted, sier Nore.

Bygg bærekraftig – Tenk Tre

Sjekk mulighetene og lær mer om tre:  
www.trefokus.no/treveilederen

www.tenktre.no

Byggeprosjekter Bygge med tre Kvalitet og miljø

Tre - Fremtiden er fornybar

Fakta
Partnerne i Norwegian Wood 
Cluster er Viken Skog SA, 
Haugen Zohar Arkitekter AS, 
NMBU, NIBIO, Trefokus AS, 
Looping AS, Vill Energi AS, 
Glommen Mjøsen Skog SA, 
Statskog SF, Gausdal Bruvoll 
SA, Moelven Industrier ASA, 
Hunton Fiber AS, Forestia 
AS, Boligpartner AS, Kontur 
Arkitekter AS, Begna Bruk 
SA, NTNU Gjøvik, Alvdal 
Skurlag AS, Norsk Teknisk 
Institutt, Høgskolen i Inn-
landet, Tretorget AS, Norsk 
Massivtre AS, Skogbrukets 
Kursinstitutt og SpareBank 1 
Østlandet.

Kristine Nore, faggruppeleder i 
Norwegian Wood Cluster (NWC).  
  Foto: NWC

Knut Skinnes, klyngeleder i Norwe-
gian Wood Cluster (NWC).  
 Foto: NWC


