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om historien»
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Ombruksdrivere med ambisjoner

Returtre: Ivareta kvaliteten og sikre ombruk 

Løsninger for økt bruk av tre

Karbon i balanse med ombruk av tre



Om tre

Bygges opp og brytes
ned naturlig 

har innebygget 
soldrevet varmepumpe

gir oss gode omgivelser 



Kan vi nytte treets 
klimaregulerende 
effekt?

Samvirket mellom

treets hygrotermiske masse 

med 

ventilasjonsbehov 

er lite utforsket







Tre, bygg og klima – grovt

• Nordisk skogbruk er gjennomsertifisert 

• 1 m3 tre ≈ 1 tonn CO2-ekv.

• Materialbruk og klimafotavtrykk                                           
Dokumentasjon: EPD

• Krav til bygningselementers klimafotavtrykk kommer i 
TEK23? 

• Krav til sirkularitet?                                                  
Circular Gap Report Norway 2,4%                               
NB: måleenhet  tonn



www.treindustrien.no



Grønn Plattform

2022-2024

Etablerer den helsirkulære verdikjede for tre
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Dagens scenario

Rivepraksis for tre → «tygges ned»
Tilsmusset tre kjøres til flising & 
energigjenvinning

Avfallsmengder (SSB, 2019) i tonn
Totalt 12 217 000 
Treavfall 815 000   
Papir, papp, kartong 730 000

~ 250 000 eneboliger «brennes» årlig

Klassekampen 17. februar 2021



FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg 2.0

https://www.futurebuilt.no/content/download/28114/157872 16.3.20

https://www.futurebuilt.no/content/download/28114/157872




Norsk skog- & treindustri

*Fullsertifisert skogbruk (PEFC) 

*Aktiv og ledende treindustri

*Flest moderne bygg i tre

Nå, en lineær verdikjede

SirkTRE – etablerer den 

helsirkulære verdikjede for tre

~190 MNOK Grønn Plattform 
Kristine Nore
4. Februar 2021



Partnere med del av verdikjede Fargekode fra figur
●● Omtre ●●●●●●●● Norwegian Wood Cluster
●● Ragn-Sells ● RingAlm
● Hunton ● Forestia 
●● Aanesland Fabrikker ●● Looping
●● Norsk Massivtre ●● Boligpartner
● Landheim ●● Ly-hytta
●●● Statsbygg ● Sirkulær Ressurssentral
● Fragment ● Haugen Zohar Arkitekter
● Ola Roald Arkitektur ● Grape Architects
●● Store Norske Boliger ●●●●●●●● Standard Norge 

Samarbeidspartnere
● Vill Energi ●●●● FutureBuilt
●●● Oslotre ●●●● ØM Fjeld
●●● Viken Skog ●●● Glommen Mjøsen Skog
● DigiCat ● Manufacturing Technology
●● Båtsfjord kommune ●●●●●●● Byggevareindustrien
●●●●●●● Treindustrien

Forskningspartnere i circWOOD
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
HINN Høyskolen i Innlandet NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
NTI Treteknisk Trefokus





Et eksempel
Staten - Statsbygg

• Standardisering – driveren er lønnsomhet

• Digitalisering – BIM 

• Kartlegging

• Sirkulære bygg

• Standardiserte bygg

• Standardiserte funksjoner

TEWO Flex – innervegger til regjeringkvartalet



Mengder og kvaliteter av returtre i den 
sirkulære verdikjeden?

Bruk av returtre påvirker etterspørselen og 
tilgjengeligheten av i dagens marked?             

Økonomiske, miljømessige og     
samfunnsmessige effekter?  

Effektivt og sikker kobling og deling     
informasjon om ressurser i hele verdikjeden? 

Mulighetsrom for bruk av returtre?                   
Oppmuntres det til gunstig atferd? 

Teknologier vi må utvikle for kvalitet på 
returtre og øke verdiskaping?

Circular use of wood in Norway for 
improved sustainability and innovation  



SirkTRE - Grønn Plattform 

Mål ombruk av tre:

2024 250 000 m3  -100 000 tonn  

2030 1 mill. m3

+ optimalisere ressursbruk

+ utvikle markedet for sirkulære treprodukter

ved å 

• øke kompetansen i verdikjeden

• vise ombruksløsninger i praksis 

• bryte ned barrierer



2022

0,1 mill. tonn CO2 /år

2024

0,5 mill. tonn CO2 /år

2030

2 mill. tonn CO2 /år

SirkTRE – Klimakutt

~ 4 % av nasjonale utslipp i 
forhold til 1990-nivå
inkl. lagringseffekten av 
biogent karbon i tre



World Conference on Timber Engineering  
19.- 22. juni 2023

www.wcte2023.org



.

To demonstrate new timber technology 

and cutting-edge architecture in order 

to secure liveable societies in the future.

Deadlines 

Abstracts:    March 1st 2022

Full paper:   January 10th 2023



kristine.nore@omtre.no


