
Slik bygger  
du klimavennlig  
i din kommune

tenktre.no



Aldri før har verden hatt større  

behov for bærekraftige og fornybare 

løsninger. Fornybare ressurser som  

sol, vann, vind og tre representerer 

framtiden i et bærekraftig samfunn. 

Skal vi etterlate oss en grønnere  

klode, må vi erstatte svart karbon  

med grønt karbon. Vi er nødt til å bruke 

mindre olje og mer tre.  

Norsk tre.

Det grønne skiftet gjennomføres 

lokalt. Hvis du stiller krav til at din  

kommune bygger med klimavennlige 

materialer, bidrar du til at vi når  

FNs klimamål.



Slik får du din 
kommune til å 
bygge mer i tre

Et prinsippvedtak kan  
for eksempel utformes slik:

• Kommunen har som målsetting at oppføring 
  av kommunale bygg skal skje innen  
 bærekraftige rammer, med stor grad av  
 fornybare materialer og med minimum  
 50 prosent reduksjon av CO

2
-utslipp  

 sammenlignet med et referansebygg. 

• Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes  
 utført i trebaserte konstruksjoner. Dette  
 skal framgå av anbudsgrunnlaget.

• Det skal foreligge livssyklusanalyse (LCA)  
 av alle kommunens nybygg og omfattende  
 renoveringer. 

• Målene ovenfor skal innarbeides i relevante 
 kommunale planer og strategier.

Kommunens planverk er et viktig verktøy. Husk at her er det  
nødvendig med tydelige føringer. En måte å gå fram på er først  
å fatte et politisk prinsippvedtak om bærekraftige bygg. 

Du kan også jobbe for at det fattes  
enkeltvedtak om at én bestemt skole 
eller ett bestemt omsorgsbygg skal 
bygges i nettopp tre. 
 

Må du rive? Tenk på hvordan du kan 
oppgradere eksisterende bygg.  
Tre er et materiale som egner seg  
til oppgradering av vegger, tilbygg  
og påbygg. 
 

Søk etter lokale leverandører og spør 
etter miljøsertifisert trevirke fra et 
bærekraftig skogbruk, for eksempel 
PEFC-sertifiserte produkter.



Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og  
trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise  
hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Vil du vite mer om hva din kommune bør tenke på hvis dere skal 
bygge i tre? Ta kontakt med Aasmund Bunkholt i Tenk Tre.  
E-post: aasmund.bunkholt@trefokus.no

Se mer på tenktre.no

Det grønne  
skiftet bygges  

i tre! 


