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ZEN-case: Boligbygg, 8 etasjer
FME ZEN har karbonnøytrale produkter som del av sin visjon. ZEN 
partnerne Norcem og Moelven jobber med henholdsvis betong- og 
treprodukter og ønsker å evaluere klimafotspor av materialene når 
disse blir brukt som konstruksjonsmateriale i et sammenlignbart 
bygg.



ZEN-case: Utgangspunkt

Kilde: LØVSET+PARTNER



Tre og betong i et livsløpsperspektiv

Funksjon? Tidsperspektiv?



Tre og betong





Om Norges første boligblokk med tre 
som bærende konstruksjon:
- "Tre betraktes dessuten av mange som 

mer miljøvennlig enn betong."
- "En bieffekt kanskje kan bli billigere 

sement - hvis betongen får mer 
konkurranse som byggemateriale."



- Økt treforbruk i nybygg på bekostning 
av mer energikrevende materialer som 
stål og betong kan gi merkbare utslag i 
det norske klimaregnskapet.

- Men både betong-, stål- og trebransjen
har store forbedringsmuligheter. Hvem 
som på sikt kommer best ut av dette 
«miljøslaget» avhenger av bransjenes 
vilje og evne til omstilling.
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Tre og betong – resultater fra forskning

Kilde: Østfoldforskning 2019Kilde: Skullestad et al. 2016
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BygningsdesignMetodevalg

?
Hvorfor skal vi bygge 

høyere?

Må være fordeler i et annet 
perspektiv, f.eks. på 

områdenivå



Tre og betong – resultater fra forskning

Produktvalg
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?
Hva skal vi bygge med?



Tre og betong – resultater fra forskning

Produktvalg

Kilde: Skaar, Solem og Rüther (2017)

1: KLT (massivtre)

2: Tre boks element

3: Laminert finér produkt (LVL)

4: Hulldekke i betong
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ZEN

Kilde: LØVSET+PARTNER



Teknologi for et bedre samfunn


