
Innlegg på Norges Byggskole sitt seminar om trekonstruksjoner, 

Tromsø 22-23/1-2013  

 

v/Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, 

gruppeleder_Arkitektavdelingen, 

Asplan Viak AS_Bergen 

Hva vektlegger arkitekten  

når konstruksjonssystem skal velges? 
 

 



Vår kompetanse i  Asplan Viak AS 
 • Arkitekter   (I Bergen 11 stk) 

• Landskapsarkitekter  (I Bergen 8 stk) 

• Ingeniører   (I Bergen 4 Bygg + VA, VEI mv) 

• Sivilingeniører bygg  (I Bergen 2-3 stk)  

• Samfunnsvitere  (I Bergen 9 stk) 

• Naturvitere 

• Jordskiftekandidater 

• Arealplanleggere  (I Bergen 9 stk) 

• Tegnere DAK/Design 

• Annen kompetanse (KANENERGI, Miljørådgiver) 

 

• I alt 730 ansatte, hvorav  80 i Bergen 



OM ASPLAN VIAK, STIFTELSEN 

• Stiftelsens formål er bl.a. å fremme 
Asplan Viak konsernets kontinuitet 
og utvikling, herunder sikre 
arbeidsplassene gjennom å eie 
aksjer og andre interesser i Asplan 
Viak AS. 

• Støtte kan gis direkte til sosiale 
eller samfunnsnyttige formål av 
enhver art. 



Vår ambisjon: 
 
Vi skal være den beste rådgiver på tverrfaglig, miljøriktig prosjektering og planlegging. 
 



Grindkonstruksjon brukt i 3000 år  (Bronsealder, 1800-400 f.kr.) 
 
 





Finnesloftet, Stav/laft (stavkirke) 
Fra 1200 e.kr 

Naust_skykkjer 
benyttet frem til i 
dag. 
 
Klimatilpasset. 
Beskyttte 
konstruksjon 



900 år med laft 

Laft  ble til en ved en tilfeldighet, etter en storm med store vindfall… og stokker lå tilfeldigvis oppå hverandre… 
 

Grindabygget var foredlet, innovasjon, intelligent og rasjonelt utviklet der resurstilgangen var knappere. 
Utviklingen begynte når vi etablerte fast bosetning for vel 3000 år siden… 



Novgorod, Russland 

Vikingtiden 
(790-1066 e.kr) 
 
Kulturpåvirkning 
Erfaringsutveksling 
 
Ny byggemåte 
innført til Norge ca 
900 e.kr. 
 
Enerådende i østlige 
del av Norge fra 
1100- tallet. 
Klima for eksponert 
laft. 
 
 
Eldste funn i Nord 
Europa; 
400-800 e. kr. 

 
 
 
 





Trebyen. 
Unesco 
Verdensarvliste 





EPD 
(miljødeklarasjon) 
 

Materialbevissthet i en ny tid,  
i en ny og annerledes   
«marginal situasjon»   
 
Kg CO2 – ekvivalenter    -  globale hensyn 
 
Som bygger på 

 

LCA 
(livsløpsanalyser av hvert enkelt materiale) 
 

Vi må.., nesten.. 
 



Hva vektlegger arkitekten når konstruksjonssystem skal velges? 
 

Prosjektavhengig,  egnethet, størrelse, referanseprosjekt, gode eksempler,  god  
   økonomi, relevante løsninger,  Ikon eller hverdagsbygg, antall/volum ? 
 

Oppdragsgivers:   miljø ambisjoner, økonomi, støtteordninger,   
   Innovasjon Norge,Husbanken, SINTEF, Treteknisk, Statlige program; 
   Fremtidens byer, Lokalt program: «TID for TRE» 
   TEK 10 eller «passihusstandard»? ( = TEK 15..) 
   (Premissleverandører: Waldegruppen, Skanska Norge as - Bergen 
   kommune) 
   Kravsomfang;  klimagassregnskap, BREEAM, energimål. 
   Preaksepterte løsninger eller analyse_innovasjon ? NBI_BYGGFORSK 
 

Rådgiver:   -Holdning Profil i firma og personer.  
   -Kunnskap/kompetanse; «Best på miljøvennlig og smarte løsninger» 
 
   -TEK 10, løsninger og økonomi kostnader ,  
   -Trestatikk eller betongstatikk (hva er (u)mulig i tre ?) 
 
   -Brann; tre «brennbart» eller ikke ? «omvending av RIB + RIBr»  
   nødvendig? 
 
   -Samlet erfaring, pilotprosjekter, nye løsninger, Innovasjon Norge 
   Treteknisk institutt, , Trefokus  
 

Bærekraft/miljømål: Co2, regnskap, Breeam,  EPD/LCA,  Nye TEK krav,  pilot 



Tid for Tre i Fremtidsbyen 
Bergen 

Langheiane boligprosjekt 
Byggherre; Waldegruppen,  
Ambisjon: «høyhus i tre» innovasjon, støtteordninger, 
Lavenergistandard 

Søreide skole, Prosjekt 2, TFT-FB 
Byggherre: Skanska Norge       

Nye Søreide barneskole  
tft fb_breeam_passivhus_ops;  
 

Asplan Viak; 
Prosjekterende ; ARK LARK, 
PLAN,  



Fakta: 
Areal:    Ca 8600m2 BTA 
Antall elever/ansatte:  Ca 600/80 
OPS konkurransefase:  2010 
Oppstart prosjektering   2011 
Oppstart bygging:   2012 
Overlevering:   2013 
   
Asplan Viak`s oppdrag;  ARK, LARK, RIAKU  
    VA, VEI, SØK 
RIB:     H2 byggteknikk 
RIV, RIE:    Skanska Tekniske 
RIBr:    Sweco AS 
 
 
Asplan Viak`s oppdragsgiver:   Skanska Entreprenør AS 
Byggherre:   Skanska Norge AS 
Leietaker:    Bergen Kommune v/BKB 
Driftsansvarlig:   Coor 



Asplan Viaks treprosjekter prosjektert av Bergenskontoret pr. 16/10: 
 

(Sollien barnehage)  -  Valen barnehage  -  Langheiane    -   Søreide skole    



Godt pedagogisk lærested for barn og/eller godt teknisk-økologisk  og/eller godt teknisk-økonomisk? 

BÆREKRAFT 



”Framtidens byer ” 
- byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø” 

-et nasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av Miljøverndepartementet 
- 13 byer og 4 departement deltar 
-6-årig perspektiv fra 2009 - 2014 
 

- Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen er et eget satsningsområde innenfor Framtidens byer 

Mål for 2014 
 
-realisere og formidle forbildeprosjekter som viser klimanøytral arkitektur og byutvikling 
- redusert klimagassutslipp konkretisert gjennom prosjekter 
-økt bruk av norsk trevirke og verdiskapning lokalt fra skog til produksjon 
- gode forbildeprosjekter i tre og med fremtidsrettete energiløsninger i eksisterende og 
nye bygg og anlegg 
- økt bruk av fornybare energikilder 
- styrking av kompetansemiljø i regionen som tilbyr informasjon og kunnskap til 
byggherrer, utbyggere og andre aktuelle fagmiljøer 
- utvikle innovasjon, FOU-prosjekter og nye næringer lokalt som bidrar til en klimavennlig 
byutvikling i praksis 



sollien barnehage/søreide skole 
  

tid for tre i fremtidsbyen bergen 

ny bruk av tre_Treteknisk_nye  takløsninger 

fysiske og pedagogiske rammer 

landskap og klima 

miljø og energibruk/LCC/klimagassregnskap 

universell utforming 

Konstruksjon_EPD 

utførelse 

kostnadseffektivitet 

passivhus 

bergen international wood festival 2010 

arkitektonisk kvalitet metode 



(ny) bruk av tre 



Fra Bergenkontoret sin 
søknad til Stiftelsen 
Asplan: 
 
Asplan Viak AS har fått 
oppdraget med å 
prosjektere Sollien 
Barnehage. 
Bergen Kommune har satt 
en standard og har et 
ambisjonsnivå for 
prosjektet 
som utfordrer oss 
prosjekterende til å tøye 
grenser og vise at vi tar 
utfordringen med å skape 
noe nytt. En tverrfaglig 
gruppe fra Asplan Viak 
skal 
gjennomføre prosjektet 
og delta på festivalen. 
 
Stiiftelsen Asplan støttet 
prosjektet md 120.000,- 

Asplan Viak på 
bergen international wood festival, 2010 
 
”rom i rommet» 
 
en utforskning av 
lekeskulptur 
i full målestokk 
for 
Sollien Barnehage 



et rom i et større landskap 

knutepunkt 

ankerpunkt 

møtepunkt 

sted for vertikal kommunikasjon 

sted for lek 

sted for ro 

et sted å være under 

et  sted å være oppå 

et sted å gå inn i 

et sted å vise seg frem i 

 

Struktur, bruk av ”rom i rommet” 



Asplan Viak  sitt prosjekt i 
bergen international wood festival 2010, 
 
«rom i rommet» en utforskning av lekeskulptur 
i Sollien Barnehage 



«Sollien barnehage» bygges på 
Bergen wood 





 TFT-FB tid for tre i fremtidsbyen Bergen, Søreide Skole 

Ny bruk av tre: 
fagverksdekker 

fysiske og pedagogiske rammer vs. form, areal og planløsning 
Diskutabelt. Planløsning, volumoppbygging, dagslys, kontakt med utearealer, 
brukermedvirkning. Oppnås effekt av OPS intensjonen; vurdering av driftskostnader vs. 
investering ?  

Miljø og energibruk 
Breeam/klimagassregnskap, krever 
vurdering av konstruksjonsløsninger, men 
innefor økonomiske rammer 

Konstruksjon i tre 

Kortreist, lavt 

CO2 avtrykk 

Anskaffelse 
-Totalentreprise/OPS 
konkurranse, mnd.  leiepris i 
25 år. 
-Driftskostnader pr m2/år 
-Kompakt bygg et  
fortinn/konkurransefortrinn 

Kostnadseffektivitet, 
-OPS konkurransefortrinn;   
-Lav b/n faktor 
-Kompakt bygg. 

Passivhus  
Det rasjonelle er kompakt, minst mulig bygg og 
minst mulig utvendig overflater , kompromiss 
dagslys-energiregnskap ? 

Organisering: 
-Skanska Entreprenør AS, utførende 
-Skanska Norge AS, byggherre 
-Coor AS,  drift, 25 års avtale 
-Bergen kommune leietaker 









Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

300 stenderverk,  limtre søyle-drager, 170 mm masivt tre, Sotrabjelken etasjeskiller, Lettak 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Gulv på grunn, ringmur 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Betongdekker, gulv på grunn 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Limtresøyler, Splitcon/Martinsson 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Dragere i massiv tre/limtre og fagverk 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Massiv tre i korridor/limtresperr, Sotrabjelken, bygges uten tak over tak,  
Statikk; vindkryss, x-finer skiver, skive i etasjeskiller, randrager på søyler rundt lettak. 



 

Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Lettak 



Søreide skole – presentasjon konstruksjon 

Kaupanger tre/Jatak veggelementer, (36x300 mm inkl. GUX) 



Statikk; vindkryss (stål og tre), x-finer veggskiver, 
skive i etasjeskiller, randrager på søyler rundt lettak 



15-40 % rimeligere 
etasjeskiller  



Tradisjon med trekonstruksjon. 

Dekker i fagverk er innovasjon 

























44 boliger, 4 etg i trekonstruksjoner,  
Waldegruppen AS 

Langheiane 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Langheiane , Utbygger;  Waldegruppen AS 



Innlegg v/Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, 

Gruppeleder_Arkitektavdelingen, 

Asplan Viak AS_Bergen 

Hva vektlegger arkitekten  

når konstruksjonssystem skal velges? 
 

 


