
Redde verden med massivtre

Betrakninger fra en akustiker

Alain Bradette
Seniorrådgiver akustikk



CV

Prosjektering massivtrebygg 2017

Presentasjoner
Treteknisk, Viken Fylke, Build in Wood DK

Medlem
Build in Wood Community + Norwegian Wood Cluster



Forutsetninger for
å redde verden



Redusere CO2 utslipp
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Bygge mindre

Bygge med materialer og
prosesser som har mindre utslipp

Trebaserte materialer er en del av
svaret

Effektiv materialbruk = Synlig tre

Stor skala for effekt



Hvor er vi?



Akustikk - Beregninger

“Acoustic behaviour of CLT structures: influence of decoupling bearing stripes, floor assembly and connectors under storey-like
loads” Internoise 2022
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Beregne med noe nøyaktighet KLT med enkelte
kjente knutepunktforbindelser

Basic verktøykasse av beregninger og
dokumentasjon for KLT-løsninger

Beregninger vs målinger
Klas Hagberg Acouwood: R’w +/- 3 dB



Akustikk - Erfaringer

Svært kompleks / stor variasjon

Ukjent knutepunktdemping

Ikke stilt detaljerte krav til knutepunktene

Vet ikke / lite om utførelse
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Akustikk - Erfaringer

Delvis frakobling er det eneste gjennomførbart
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Akustikk -
Oppsummert

Fremdeles lite dokumentasjon av løsninger

Begrenset mulighet til å beregne

Stor variasjon av byggemetoder for lignende bygg

Mangel på kjennskap til faktisk utførelse

Etterspørsel for optimalisering

Mange variasjoner, mange variabler: hemmer utvikling
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Prosjekteringsgruppe

RIBr
•Brennbarhet
overflate

•Rømning

RIB

•Dimensjonering
elementer

•Stabilitet
•Forbindelser

RIAKU

•Dimensjonering
elementer

•Tiltak
flanketransmisjon

ARK
•Utrykk
•Planløsning

Teknikk
•Ventilasjon
•Oppvarming
•El-anlegg
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Vanlig konstruksjon

RIAKU
ARK

RIV

RIB

RIBr

RIV

ARK

Trekonstruksjon

RIB



Prosjekteringsprosess
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Regelverk
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PBL
«bygg som prosjektert

så går det bra»

bygges ikke som prosjektert
(knutepunkter)

PBL
Dokumentasjon

Ikke preaksepterte løsninger
TK3
Begrenset verktøykasse dokumentasjon

TEK17/NS8175:2012

Ikke tilpasset for boliger mhp LF
Trommelyd lette overgulv?



Byggebransjen
(BH, ENT)

Implikasjoner av å bygge i tre (teknisk,
prosjekteringsprosess, koordinering mellom fag)
ikke godt kjent

Veldig styrt av kostnader (fremfor miljø)
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Industri
Produsenter
Dominert av store utenlandske aktører

FI, AU, D, SE

Norge:
Mange små aktører
Spesialisert i få produkter
Lite fleksible
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Oppsummering
«Proof of concept» for mange konstruksjonstyper

Fremdeles prototypenivå



Hva som kommer?



Mer miljøvennlige løsninger
Materialer, demonterbare bygg

Økende ønske om optimalisering av løsninger
Kostnader, CO2

Økende ønske om synlig massivtre
Utseende, kostnader, byggetid, CO2, m.fl

Økende størrelse på trebygg

Økende behov for prinsippløsninger
Trygghet, stor skala



Hva bør vi gjøre?



Miljøvennlige + trygge + optimaliserte løsninger = ?
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Gruppering
eiendomsutvikler,

entreprenør,
arkitekt, ingeniør

Markedssegment
Skoler, næring,
bolig < 4 etasje,

boliger >  4 etasjer
m.fl.

Byggesett
Byggesett /
segment

Løsninger
Standardiserte,
dokumenterte
løsninger/byggesett
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Build for life



Build for life
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Build for life



Build for life
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Byggebransjen
(ENT, PRO)

MMC «Modern Method of Construction: off-site construction
techniques, robotic prefabrication, modular buildings»

Standardisering av løsninger

Bedre materialeutnyttelse

Bedre byggeprosess
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Industri

Økt produksjon (24/7)

Små produsenter fortsetter (mot effektiv drift)

Nisjemarked mindre prosjekter

Underleverandører av standardiserte løsninger

Opprettholde lokalressursbruk

Minimere import
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Akustikk

Utrede delvis frakobling
Avstandsdemping
KLT + Kassettdekker + ribbedekker
Alternativer til påstøp / tørre løsninger
Gjenbruk av byggematerialer (tegl, betong m.fl.)
Bruke C50-2500 i andre bygg enn bolig?
L’n,w 20 Hz i bolig?
Trommelyd
Prototype for dokumentasjon?
(Robust standard Details RSD vs Pre-Completion
Testing PCT)
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Takk for
oppmerksomhet!




