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Sammenlignbarhet

MP TRE MP2

8 etasjer 5 etasjer

47 leiligheter 31 leiligheter

7 forskjellige leilighetstyper 6 forskjellige leilighetstyper

3790 m² BRA 2374 m² BRA

CLT (cross-laminated timber) Stål og plasstøpt betong



Hvorfor CLT?

u Veidekke ønsker å ta sitt samfunnsansvar i forhold til dagens miljøutfordringer

u Redusere karbonavtrykket 

u Reduserer CO2-utslipp fra materialer med 39%

u Reduserer CO2-utslipp fra bygningens energibruk med 17%

u Total reduksjon er omtrent 25% 



Studiens hensikt

u Miljøfordelene er noe vi allerede er klar over

u Sett fra en entreprenørs ståsted: hvordan påvirker bruken av CLT som 
bæresystem byggeprosessen for en boligblokk?

u Problemstilling:

u Hvordan kan det bli økonomisk fordelaktig å bygge boligkomplekser i CLT 
sammenlignet med tradisjonelle metoder som stål og plasstøpt betong? 

u Hvordan påvirker valget av bæresystem tid, kostnad, kvalitet og HMS i den 
undersøkte casen?



Avgrensinger

u Studien ser på produksjonsprosessen fra 1.etasje og oppover

u Fundamentering og kjeller ikke inkludert

u Ser ikke på miljøfordeler

u Vurdering av hva som ikke kan sammenlignes

u Forskjellig antall etasjer

u Fasadearbeider ekskludert

u Oppgradering til passivhusstandard for MP TRE



Metoder
u Intervjuer

u Prosjektorganisasjonen

u Veidekkes ansatte

u Underentreprenører, prosjektledere og fagarbeidere

u Dokumentstudier

u Fremdriftsplaner

u Økonomioppfølging

u Kvalitet- og HMS-avvik

u Observasjon

u Ukentlige observasjoner i lag- og BAS-møter

u Spørreundersøkelse

u Månedlig trivselsmålinger for Veidekke-ansatte

u Arbeidsmiljø for underentreprenører

u Litteraturstudie



Utfordringer med boligbygging i CLT

u Norske brannforskrifter

u Norske forskrifter for lyd og akustikk

u Opp til 3 lag gips 

u Null synlig trevirke!!



Tid



Tidsbruk

u 10-20% økt prosjekteringstid

u 8 vs. 13 uker råbygg

u 30% mindre tidsbruk råbygg

u 40% kortere tid på byggeplass

u 10-12% økt timeverksforbruk for innvendige arbeider



Funn fra intervju

u Grunner for redusert tidsbruk:

u Prefabrikasjon

u Raskere opp hele bygget, flere angrepspunkt

u Utfordringer

u Omfattende prosjektering lang tid i forveien

u Holde fremdriften, produksjonstoget

u Flere avhengigheter på tvers av fag

u Nye tidkrevende arbeidsoppgaver

u Avklaringer underveis

u Logistikk og transport

u Mer utenom-tid



Kostnad



Kostnad

MP2 MP TRE % forskjell % av totalen

Råbygg - - 65 15

Underentreprenører - - 6 32

Materialkostnader - - 30 18

Lønnsutgifter - - -10 20

Transport og krankostnad - - -20 2

Rigg og drift - - -1 9

Prosjekteringskostnader - - 32 4

Sammenlignbare kostnader - - Ca. 15% 100,0

MP2

MP TRE

Kostnadsforskjeller

Råbygg Underentreprenører Materialkostnader

Lønnsutgifter Transport og krankostnad Rigg og drift

Prosjekteringskostnader



MP2

MP TRE

Kostnadsforskjeller

Råbygg Underentreprenører Materialkostnader

Lønnsutgifter Transport og krankostnad Rigg og drift

Prosjekteringskostnader

MP2 MP TRE % forskjell % av totalen

Råbygg − − 65 15

Underentreprenører − − 6 32

Materialkostnader − − 30 18

Lønnsutgifter − − -10 20

Transport og krankostnad − − -20 2

Rigg og drift − − -1 9

Prosjekteringskostnader − − 32 4

Sammenlignbare kostnader − − Ca. 15% 100,0



Bakgrunnen for kostnadsforskjellen

u Høye kostnader for CLT-produksjon og montasje

u Dyre og omfattende lyd- og brannløsninger

u Økte materialkostnader

u Usikkerhet rundt prosjektering og gjennomføring av nye løsninger



Kvalitet



Kvalitetsavvik registrert

u Tidspress

u Nøye kontroll ved overtakelse

u Færre, men omfattende avvik

u Usikkerhet rundt rekkefølger og løsninger

MP2 MP TRE % forskjell

Kvalitetsavvik ved 

overtakelse av råbygg

- - 60%

Kvalitetsavvik 

registrert innvendig 

arbeider

- - -20%



Funn fra intervjuer og observasjoner

u Store krav til produksjonsunderlaget

u Høy standard på ferdig bygg

u Tester gjennomført

u Får ikke utnyttet trevirkets egenskaper i forhold til luftkvalitet og utseende



HMS og arbeidsmiljø



Funn fra månedlige trivselsundersøkelser 
for Veidekkes ansatte
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Sammenligning av sykefravær for 
arbeidere i MP2 og MP TRE
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Funn fra intervju

u Bedre arbeidsmiljø med tanke på støy, støv og luftkvalitet

u Bedre HMS

u Negativt: Mer tungt arbeid

u Mer gipsarbeider

u Tung branngips

u Tunge arbeidsposisjoner

u Få muligheter for andre avlastende arbeidsoppgaver



Oppsummering

u Hva har vi lært fra prosjektet:

u Mer omfattende prosjektering

u Økte materialkostnader

u Kortere byggetid

u Økt koordinering av fag og rekkefølger

u Nye omfattende arbeidsoppgaver 

u Tunge gipsarbeider

u Utfordrende logistikk og transport av varer

u Høy trivsel og godt arbeidsmiljø

u Ca. 15% kostnadsforskjell – Skyldes ikke kun CLT



Forbedringer

u Hvordan redusere kostnadsforskjellen?

u Redusere førstegangskostnader

u Mer kostnads- og produksjonseffektive løsninger

u Optimalisering av produksjonsrekkefølger

u Tidligere avklaring av løsninger

u Planlegge og optimalisere transport og logistikk av varer

u Finne løsninger som reduserer belastning fra gipsarbeider



Konklusjon

u Kostnadsforskjell må reduseres

u Faktorer som kan redusere kostnad ytterligere:

u Økt konkurranse leverandørmarkedet for CLT

u Brannkrav

u CO2-avgift på byggematerialer

u Andre insentiver for miljøbygg

u Potensiale for boligblokker i CLT



Takk for oppmerksomheten!
Petter Torås Halseth

petter_halseth@hotmail.com


