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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
Da må vi regne med at sommeren
stort sett er over for i år. I løpet av
høsten vil tre nye utgivelser av
Sagbladet etter hvert ta veien til
din postkasse. I Sagbladet har reportasjene fra medlemsbedriftene
alltid stått sterkt blant leserne.
Som i andre bransjer er det alltid
interesse mellom fagfolk for detaljene og hvordan ting løses, enten
det gjelder inntaket av tømmer,
finessene på en høvel eller gode
råd om markedsføring og salg.
Slikt lesestoff blir ekstra viktig i en
bransje der mange arbeider aleine
og har få ansatte eller medeiere.
Ved å ta en kikk på leverandørlista på bygdesagforeningens
hjemmeside, ser en nokså fort
at medlemsmassen spenner over
et svært bredt utvalg av treproduksjoner eller håndverk, som sagbruk med eller uten høvling,
grindverksbygging, tømrerarbeid

eller stikking av spon. Overgangen
mellom fag og håndverk er ikke
alltid så skarp, og mange kombinerer flere ting i sin bedrift. Et
eksempel er medlemsbedriften i
dette Sagbladet, som har sag for
tømmer, men driver et allsidig
snekkerarbeid på linje med typiske
trevarebedrifter.
Hovedreportasjene i Sagbladet
vil heretter ta for seg trebedrifter.
Dermed ligger det an til at det
noen ganger blir besøk utenom
de som er medlemmer i Norsk
Bygdesagforening. Det er flere
grunner til å formidle fra en noe
utvidet krets av trebedrifter. Det
viktigste for meg som redaktør er
å finne fram til interessant lesestoff for medlemmer og alle andre
som leser Sagbladet. En del ganger
kommer en over bedrifter med
interessante produksjoner og måter
å drive næring på utenfor medlems-

rekkene, men som helt klart bør
interessante å lese om for medlemmene. Også før har Sagbladet
omtalt bedrifter uten medlemskap,
men ikke med samme omfang som
den nokså faste presentasjonen av
medlemsbedrift.
En kikk på hjemmesida er
viktig av andre grunner. Når du leser
dette Sagbladet kan www.sag.no
allerede ha blitt lagt ut i en sterkt
fornyet utgave. En viktig hensikt
har vært å gjøre hjemmesida mer
søkevennlig for bygdesagenes
kunder. Blant annet skal en mer
detaljert produktoversikt gjøre det
lettere å koble hus- eller hytteeieres ønsker til trelast og andre
produkter fra din trebedrift.
Ha en god høst!
Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
Sommeren er snart over og høsten
kommer sigende sakte, men sikkert,
inn på oss. Skolene er begynt, fedrene og mødrene (som bestemmer),
er klare for å gjøre alt de hadde
planlagt å gjøre i sommer.
Det resulterer gjerne i økt salg,
om høsten. Salg er viktig. Jeg er
spent på om den nye hjemmesiden
kan brukes av medlemmene for å
få økt salg.
Når det gjelder den nye hjemmesiden så skal det være uante muligheter for å utvikle den. Derfor er
det viktig at nettopp du, dersom
du savner noe eller har noe å bidra
med, sier i fra.

Mens vi tidligere har arrangert
sag-, høvel-, sorteringskurs og så
videre, og som vi selvsagt kan fortsette med, så tror jeg det som blir
viktig fremover er kursing i salg,
sertifisering av bedriften, godkjenning og så videre.
Byråkrati i bøtte og spann.
Når det er sagt, så har de store
trelastbedriftene også utfordringer.
Om størrelsen er proporsjonal, skal
være usagt av meg.
Forleden hadde vi på Sæteråsen
besøk av Nord-Norges Skogmannsforbund. De hadde invitert administrerende direktør Heidi Kielland,
Treindustrien, som holdt foredraget

www.sag.no

”Alt begynner i det små”. Det var
særdeles interessant. Jeg fikk en
prat med henne etter foredraget,
hvor jeg foreslo at vi, Bygdesagforeningen og Treindustrien, skulle
prate sammen, noe hun var enig i.
Jeg tror de små og store kan utfylle
hverandre og samarbeide mer, slik
som Stangeskovene legger opp til.
Ha en fin høst og god jakt til dere
som driver med slikt.
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Vårlig kurs i Bodø
10. - 11.april ble det holdt sagkurs
på Sandjorda i Bodømarka, med 10
deltagere og Leif Grøndahl fra Løten
Bygdesag som instruktør.
Det var 8 deltakere i alderen
18–67 år, de fleste fra Bodø, og en
fra Gildeskål og fra Digermulen i
Lofoten. Den teoretiske delen ble
holdt hos en lokal skogeier, Johs.
Jentoft, og den praktiske delen ble
lagt til Bodin Andelssag BA sitt sagbruk. Flere av sagbrukets andelseiere
deltok, 4 karer eier egne sagbruk,
og et par karer er i startgropa.
Sammen med de andre Saltenkommunene vil det bli betydelige
mengder med tømmer som kan
drives fram om 10-20 år i distriktet.
Det har allerede blitt avvirket plantefelt som viser svært god vekstevne
og kvalitet. 30-50 m3 pr. dekar er
vanlig, men noen plantefelt har
produsert nærmere 100 m3 pr. dekar.
Da er det bra at det blir avholdt
lokale sagkurs slik at en får tilført
kompetanse på dette området i
skogreisningsstrøkene, og at det
tilstrebes at tømmeret blir foredlet
lokalt.
Tilbakemeldingen fra deltakerne var svært god både på den
teoretiske og den praktiske delen.
En flink og engasjert kursinstruktør,
Leif Grøndahl, hadde ikke noe problem med å holde oppe interessen
blant forsamlingen, skriver skogbrukssjef Thor Arne Nesje i Bodø
kommune.

Profilering
For å markedsføre din bygdesag
minner vi om avtalen med Bekken

KURSGRUPPE: I alt åtte deltakere fulgte kurset, som inneholdt både teori
og praksis på sag. (Foto: Thor Arne Nesje)

& Strøm som ble fornyet i vår. Firmaet
forhandler et stort utvalg av klær
for arbeid og fritid, verneklær og
fottøy. Klærne kan bestilles med
din logo. Vi sendte informasjon for
å bruke nettbestilling i epost 7. april.
Vår kontaktperson er Inger Lise
Sandbakk på telefon 909 68 248.
Se ellers deres annonse på side 22.

Seminar i Mosjøen- trebruk
og bioenergi
Fylkesmannen i Nordland arrangerer
seminar om bioenergi og trebruk
i Mosjøen tirsdag 20. oktober. Ved
sluttstrek for Sagbladet nr. 3 var
ikke programmet helt ferdig, men
det har to hoveddeler. Bærekraft i
verdikjeden skog, trebruk og bygg
er den ene delen, og bioenergi den
andre. Norsk Bygdesagforenings
fylkeskontakt i Nordland, Trygve
Brenna, er bedt om å holde innlegg om bygdesagenes muligheter,
produktutvikling og utfordringer.
Det foreløpige programmet Sag-

bladet har fått se peker mot en
interessant dag med blant annet
kjente bedrifter som MassivLust og
Saltdalshytta. Mer informasjon vil
bli lagt ut på Fylkesmannen i Nordlands hjemmeside.

Bygg og Bevar
Din erfaring og kunnskap om tre
og restaurering kan trenge å bli
markedsført. Bedrifter kan selv
sende inn informasjon og foto til
Bygg og Bevars hjemmeside. Et søk
på nettstedet viser at det er svært
få bygdesager som har gjort dette.
Under området trelast finner vi
Inspirasjonstre, Bygdesagforeningen
i Østfold og Oplandske Spesialtre,
som alle er samarbeidsorgan for
blant annet bygdesager. Det er helt
klart flere bygdesager som har stor
erfaring med restaureringsoppdrag
og fortjener en oppføring på Bygg
og Bevars hjemmeside. Vi oppfordrer
flere til å registre seg og sende
informasjon, foto og referanser.

PRAKSIS: Instruksjon i den praktiske
delen ble holdt med sirkelsaga på
Bodin Andelssag som utgangspunkt.
(Foto: Thor Arne Nesje)
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Sagbladet

PEFC- sertifisering

Norsk Bygdesagforening har
ei tid arbeid med ulike sertifiseringsordningar. Årsmøtet
i 2015 la PEFC- sporbarhetssertifisering inn i arbeidsplanen og vedtok at Norsk
Bygdesagforening skulle
arbeide for å få til eit gruppesertifikat for foreninga.
Tekst: Inger-Marie Svingset
PEFC- sertifisering er den mest
aktuelle på grunn av:
Mest vanleg innanfor skog/
treforedling i Norge og innarbeida i skogandelslaga.
Eit system som legg eit godt
grunnlag for andre sertifiseringssystem dersom ein ønskjer/får
krav om andre system seinare.
PEFC er den sertifiseringa som
blir mest spurt etter hjå kundane.
Kven er dette aktuelt for?
Vi har ved fleire høve hatt
medlemmar som har fått spørsmål om sertifisering i høve til
levering av materialar og dermed blitt utelatt i anbodsrunden
på grunn av manglande sertifisering. Dette gjeld stort sett
større byggeprosjekt og leveranser mot offentlege prosjekt.
Produkt som t.d. kledning i
kjerneved er det mange som
etterspør, og mange store prosjekt som ønskjer tilbod på.
Dei som leverer slike produkt

-

vil ganske sikkert få spørsmål
om sertifisering.
Ved leveranse av biprodukt inn
mot større kjøparar blir det
ofte krav om sertifisering.
Blant anna Hunton på Gjøvik
har krav om at leverandørane
må vere sertifisert.

Kva arbeid vil det medføre for
medlemmane?
Kvar medlem som vil vere med på
ordninga vil få tilsendt malar og
informasjon om korleis ein brukar
systemet. Kvar bedrift må deretter
lage rutinar for krav i sertifiseringa:
1. Volumbalanse
2. Ulike prosedyrer for: Innkjøp av råvarer, føring av volumbalanse, mottak av produkter,
internt PEFC arbeid.
Vi kjenner ikkje til korleis dette
heilt konkret skal utførast, men det
vil de få informasjon om etter kvart
som vi går fram, og foreininga vil
bistå i arbeidet med å utarbeide
maler, forslag på korleis bedriftene
skal utføre arbeidet.
Sertifiseringssystemet krev at
foreninga vert revidert kvart år
og at deler av dei medlemmane
som er sertifisert blir revidert. Med
utgangspunkt i at 15 medlemmar
sertifiserer seg vil 3 utvalde bli
revidert årleg.
Prisar
Vi kan enno ikkje gje noko eksakt
pris på kva sertifiseringa vil koste
kvar enkelt bedrift, då det er avhengig av kor mange medlems-

bedrifter som ønskjer å delta.
Kostnadsbildet er slik dersom
vi reknar med at 15 medlemsbedrifter ønskjer å sertifisere seg:
1. Lisens til PEFC- Norge for bruk
av gruppesertifikatet:
•4.000kr.forNorskBygdesag-
forening
•15.000krfråmedlemsbedriftene
(1.000 kr. pr. medlemsbedrift)
Revisjonsfirma er ikkje valt enno,
difor ca. prisar ut frå tilbod.
2. Sertififeringsrevisjon:
•ca.45.000(gruppesertifikat+
revisjon av 3 bedrifter, eingongskostnad)
3. Årlig oppfølgjingsrevisjon:
•ca.40.000
Årlege reisekostnader og kostnader
som det vil påkome dersom ein får
avvik, er ikkje med i dette oppsettet.
Totalt vil dette bli ein kostnad første
år på litt over hundre tusen og årleg
framover ca. 70.000. Deler ein dette
på kvar av dei 15 bedriftene blir
det 4.500 til 5.000 kr.
Styret i Norsk Bygdesagforening
må vidare vurdere kor mykje arbeid
dette blir for foreininga og kor
mykje ein evt. må ha for å dekke
desse kostnadane.
Det viktige no er at alle som er
interessert melder seg på, slik at vi
får utarbeidd ein arbeidsplan og
plotta inn dei reelle kostnadane
utfrå antal bedrifter.
Du blir ikkje bunden ved å melde
deg på her, men vil få tilsendt meir
informasjon og avtale for signering.

MELD DEG PÅ INNAN 20. SEPTEMBER 2015 enten via e-post, post eller telefon til
dagleg leiar. Kontaktdata finn du på side 2 i bladet.
Mi bedrift ønskjer tilbod om PEFC- sertifisering og bed om å bli tilsendt informasjon, avtale og prisar.
Namn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr.:

Poststad:

Mobil:

E-post:

www.sag.no
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Sageier med sans
for snekkerkvalitet

Trebedriften
Bratt og Ulent er et uvanlig
navn for en sag- og trebedrift.
Men når du står i tunet hos
Steinar Vissebråten, er navnevalget likevel naturlig. Ny
sag, høvelrom, tørke, flisfyring og snekkerverksted
har funnet plass i en av
Hallingdals bratte lier.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Terrenget i Rukkedalen i Nes
kommune er for en stor del bratt,
med lange lier der gårdsbruk har
funnet plass mellom gran og furuskog. Utfor rydda innmark med
store steinrøyser rundt, er det typisk
med mye stor stein i skogsterrenget.
Steinar Vissebråten og kona
Anna Marie Mroviec driver småbruket som har vært i hans famile
siden før 1840. De er begge pensjonister, men Steinar ser ikke det som
noe hinder for å arbeide med tre.
-Min familie har arbeidet med tre i
flere generasjoner. Faren min dreiv
trevarefabrikk på Nesbyen, der
jeg også hadde arbeid i perioder. I
familiens tid har dette bruket aldri
hatt dyr, bortsett fra noen få år før
og under krigen. Derimot dyrket
en høy for salg, og tømra og snekra
hus som ble solgt videre herfra, sier
han.

SENTRAL: Steinar Vissebråten er godt fornøyd med tørrkløyvsaga som blir brukt
mye i høvelrommet.

Hytteboom
-Det er i de siste fire åra jeg har kjøpt
utstyr og bygd opp for å drive med
sag og videreforedle furutømmer

med høvel, freser, dreiebenk og
annet utstyr. Mye av grunnlaget er
alle hyttene som er bygd på flere
hyttefelt i kommunen. Jeg tar på
meg det meste av snekkerarbeid,
med innredninger, hyller, møbler
og anneks som det mest typiske,
sier Steinar Vissebråten.
Sjøl hadde Steinar Vissebråten
mange år med arbeid i Posten da
han overtok og flytta til Vissebråten
i 1992. Arbeidet i Posten ga den
første kontakten med Norsk Bygdesagforening, ved at han leverte
Sagbladet til noen medlemmer. Det
vakte interesse for å tenke småskala
foredling av tømmer og tre.

Innkjøp

Høvelrommet er på drøye 70 kvadratmeter. Her blir mest mulig av materialer
til innredninger, senger og møbler gjort ferdig for å tas med til montering på
blant annet hytter.
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-Det er bare 50 dekar skog til eiendommen, så både tømmer til sag
og til vedproduksjon må jeg kjøpe
inn. Jeg kjøper furu og noe gran,
men bruker helst furu til egne
snekkerprodukter. Litt leieskur er
det også. Men det er så få skog-

Forum for norske bygdesager

Trebedriften
eiere som tar vare på tømmeret
sitt! Det er synd å se det ikke tas
mer vare på til vedlikehold eller
nye bygninger. Jeg kan ikke skjønne
annet enn at det må være lønnsomt.
Sjøl liker jeg ikke å ha for store
lager av materialer. Det blir fort
farveforskjell eller sprekker. Men
1-2 år er greit. Tørka jeg har er
enkel og rimelig, og gir fine materialer. Den bruker nokså lang tid,
så jeg har sett på muligheten for å
bygge noe større. Et viktig mål blir
å få et kammer som tar 5 meter
lang plank, sier Steinar Vissebråten.

Nytt og gammelt
Et besøk i høvleriet røper at han er
god kunde på Logosols produkter.
Med skur til plankedimensjoner
og deretter tørking, er også tørrkløyvsaga helt sentral.
-Det er ei Tegle tørrkløyvsag,
kjøpt brukt. Den var full av rust
da jeg fikk den hit, så jeg slipte
den ned med fint smergelpapir.
Trolig er den 40-50 år gammel.
Men med 60 cm blad er den rask

FRES: -Erfaring fra trevarefabrikken
kommer godt med for å arbeide med
fresen. Freser er farlig verktøy dersom
en ikke sørger for riktig fart, godt anlegg
eller styrt mating. Emner kan bli skutt
ut av fresen og gjennom rommet i
verste fall, sier Steinar Vissebråten.

GODT TAK: Takbord etter gammel modell er bedre enn nye med firkanta,
spor mener Steinar Vissebråten.

og god til mitt bruk, og dessuten
stillegående. Den greier planker
på drøye 20 cm høyde og samme
bredde.
At den er rask kommer godt
med for å kløyve plank til panel.
Videre høvling gir god panel med
fin overflate. Det er mulig å få gode
resultater også med nytt, rimelig
høvelutstyr. Det var en ny lærdom
for meg, som var vant med profesjonelle og kostbare høvler fra
trevarefabrikken. Men det er ikke
tvil om at mye av kvaliteten på
panel også ligger i tykkelsen! 18
eller 20 mm blir bedre enn det som
vanligvis tilbys i byggevarehusene
på 15. Jeg har også høvlet osp med

godt resultat i 32 mm, til rekkverk
på ei hytte. Det ble veldig bra og
eieren var fornøyd, sier Steinar
Vissebråten.
Han mener de gode forbildene
på bruk av tre ofte er å finne på
museum. Der viser både bygninger
og inventar hvordan tre har blitt
brukt av dem som hadde dette som
det eneste materiale å bruke.

Lokale takbord
Behov for nytt bordtak på et stølshus gjorde at Steinar Vissebråten
måtte kopiere nye materialer. Taket
var lagt i bestefarens tid, og da
med granbord.

FYLLING: Flisfyringshuset har tak til å vippe opp for å fylle flis med traktor
og frontlaster.

www.sag.no
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Trebedriften
-Med nye høvelstål var det enkelt
å kopiere dem. Etter å ha sett hva
som tilbys av takbord i vanlig byggevarehandel, mener jeg denne løsningen er bedre. Nye takbord har
så langt jeg har sett to freste, firkanta spor. Evnen til å lede vekk
vann blir mye bedre med runde
spor, kopiert etter det gamle. I Nes
og andre deler av Hallingdal var
gamle bordtak lagt med over- og
underbord, der også underbordene
hadde renner på kanten. Rennene
i underbordet leder bort vann som
siger inn mellom overlappingen.
Hos en slektning fant vi en gammel
håndhøvel for slike bord. Den var
velbrukt og nesten utslitt, sier
Steinar Vissebråten.
Han har levert et tak med bord
høvlet på denne måten, og regner
med at enda et tak blir bestilt snart.

Vansker med svart arbeid
og lavpris
Med stor utbygging av hytter i
kommunen hadde Steinar håpet
på flere oppdrag og leveringer for
Bratt og Ulent. Men det byr på
problemer at mange kunder forventer lave priser uten faktura til
sine private hytteliv. Og vanlig trelast som omsettes i byggevarehus
er ofte så lavt priset i kampanjer
og tilbud at det er umulig å konkurrere på dette.
-På listverk er ikke prisene presset
like mye, så det er en mulighet
for småbedrifter som min. Men så
må det være ordentlig kvalitet,
og kunden tar ofte til takke med
noe som er litt dårligere hvis bare
prisen også går ned. Og jeg legger
heller vekt på skikkelig kvalitet.

FRA ANNEKS: Dører og trapper med rekkverk og omramming er typiske oppdrag
som Steinar Vissebråten tar på seg, med egen skur av tømmer og videre bearbeiding i alle trinn. (Foto: Steinar Vissebråten).

Men jeg har arbeid for tredje
året på rad hos en hytteeier som
også legger vekt på dette. Der har
jeg gjort mye innredningsarbeid,
med trapper, dører og senger.
Kunden har ombestemt seg litt
underveis, så det har tatt tid å gjøre
nye løsninger. Jeg oppdaterer med
å sende foto etter hver arbeidsdag,
og det er en informasjon han setter
pris på, sier Steinar Vissebråten.

Flisfyring
Å utnytte alle ressurser er tydeligvis
noe som opptar Steinar Vissebråten.
Da tankene om sag og snekkerbedrift ble satt ut i livet, var utnyttelse av støv og flis sentralt.
Han likte ikke tanken på å tippe
flis og støv ut i terrenget. Etter å
ha bygd flisfyringsanlegg med silo

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

Telf. 62 82 15 55
Fax. 62 82 15 50
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no
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holder et fullt flisrom fra høvling
og kløyvsag til å fyre i ca 3 mnd.
I tillegg blir småvirke av skog på
innmarka og innkjøpt tørrgran
fliset i den traktormonterte hoggeren.
Det teller mye for utnyttelsen av
det virket er tørt fra skogen. Dermed
passer tørrgran bra, siden den oftest
mister det meste av barken.

Ny teknikk og nettbruk
-I Sagbladet leser jeg alltid fra besøk
hos andre trebedrifter. Når en har
en del erfaring sjøl, får en mye ut
av de erfaringene andre har med
sine maskiner og trevirker. Men
årsmøtesaker og sånt interesserer
ikke. Annonsene er nyttige for å
finne de som kan skaffe verktøy og
utstyr. Men jeg er ofte skuffet over
oppfølgingen deres. Jeg har sendt
eposter for å få visse typer verktøy,
og det er ikke engang svar. Da jeg
skulle ha blad til tørrkløyvsaga tok
det 7 uker før det kom. Det kan
virke som bestillinger fra oss småbedriftene er lavt prioritert en del
ganger, sier Steinar Vissebråten.
-Jeg abonnerer på 4-5 tidsskrifter om trearbeid, noen engelske.
Noen ganger blir jeg sittende til
langt på natt med å søke på nettet.
For å få tak i tegninger til enkelte
møbler bruker jeg et eget program
for å søke opp dette, noe som er
svært nyttig, avslutter han.

Forum for norske bygdesager

Annonser

www.sag.no

«Sammen er
vi skarpest»

TRADISJON I ET BLAD
Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner.
Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no

Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.

Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Svensk produsent
Send oss bilder på e-post, og nødvendig informasjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydraulikkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved.
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.

www.sag.no

Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no
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God bedring med mer tre

Forskning viser at treoverflater
er positivt for pasienter på
sykehjem og institusjoner. I
en ny norsk sammenlikning
oppnår bygninger med massivtre og limtre hele 46 prosent
lavere CO2-utslipp enn tilsvarende bygg der betong
er hovedmaterialet.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Treets påvirkninger på inneklima
og helse var tema for konferansen
Fremtiden bygges i tre ved Høgskolen
i Hordaland i juni. Forskere fra
mange land stilte med sine resultater,
og programmet samlet deltakere
fra arkitektkontor, offentlige og
private utbyggere, helsevesen og
treindustri.
Bakgrunnen for temaet er den
økende bruken av tre i bygninger,
med nye industrialiserte løsninger
for større bygg i massivtre og limtre.
I Bergen er det stor vilje til å ta
i bruk tre i nye bygninger, blant
annet i kommunale bygg. Men fra
hvite trehus i de smale gatene og
Bryggen, er det store sprang til

BRANNKRAV: Sittegrupper i massivtre og puter i ullstoff er blant løsningene
AsplanViak har tatt fram for å innfri krav til brannsikkerhet. (Illustrasjon:
AsplanViak)

moderne bygninger som Ulsmåg
og Søreide skoler, og til verdens
høyeste trehus på 51 meter som
bygges ferdig i løpet av året.
Arrangøren av konferansen
viste til nettverket for kompetanse
innen Nordic Wooden Cities som
viktig for nysatsingene på tre. Her
deltar også flere andre norske byer
som Stavanger, Trondheim, og
Elverum.

Klart stilskifte for tre

Tor Loftur Johnson fra Høgskolen i
Hordaland kunne notere god interesse
for konferansen, som hadde gode foredrag å by på. Christian Irgens (i bakgrunnen) fra Asplan Viak la fram interessante sammenlikninger av bygg med
tre kontra betong/stål.
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-Et kjent trehusmiljø som Bryggen,
er et varemerke for Bergen, og får
hvert år 1,2 millioner besøkende.
Men i 1970 ble det satt fram forslag
om å rive alt sammen og bygge et
kjøpesenter der i stedet, sa høgskolelektor Tor Loftur Johnson ved høgskolens Institutt for byggfag.
Rådalslien Sykehjem fra 2000tallet ble et viktig skritt bort fra
dominerende betongbygg i kommunal regi. Det er bygd i fire etasjer
med stenderverk, og flere finurlige
løsninger. Ulsmåg skole ble bygd
i tre etter sterke anbefalinger fra
arkitekten. Av nye prosjekter som
er i gang, kan nevnes Fantoft rehabilitering, der tre kan bli hovedmaterialet, dessuten nye studentboliger, og en ny bydel Fyllingsdalen
der tre er planlagt i et av de mest
spenstige utkastene.

Stor forskjell
-Tre slår positivt ut på flere måter
når nye sykehjem skal bygges. I
AsplanViak har vi sett at bygg som
er gjennomført med tre som hovedmateriale gir 46% lavere utslipp av
CO2 enn samme type bygninger i
betong. Tre i etasjeskiller /golv gir
den størst effekten, fordi disse
bygningsdelene har mye stålarmering når de bygges med
betong.
I driftsfasen tar trevirket opp
fuktighet og avgir det langsommere
til luft, og slik kan en i praksis redusere mengden ventilasjonsluft
vesentlig. Ventilasjonssystemer i
drift fører til store energibehov i
andre bygg, sa Cristian Irgens fra
AsplanViak. I fuktigheten bindes
også energi, noe andre kom mer
inn på under konferansen.
Ullerud Sykehjem i Frogn kommune, Akershus, blir det første sykehjem i massivtre. At andre land,
som USA og Canada, med selvfølge
bygger sykehjem i tre, bør være en
tankevekker for norske bygningsmyndigheter, mente han.

Nye behov for sykehjem
-Etter å ha sett på flere byggeprosjekter utført med tre som hovedmateriale, viser det seg at erfaringene
er gode. Treprosjektene følger

Forum for norske bygdesager
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framdriftsplanene i byggetida, viser
bedre økonomi enn betongbaserte
bygg og er gode i bruk etter ferdigstilling.
Å finne byggeløsninger som
er økonomiske både i byggetida
og som ferdige, er viktig nok. Men
for sykehjem ser vi også nye krav
til funksjon som kan bli løst med å
bruke tre. Et krav er at avdelinger
skal ha egnete miljø for demente.
Denne pasientgruppa blir større. Vi
må skape nye kvaliteter i byggene,
det er ikke nok å telle sengeplasser.
En bedre kontakt mellom inne- og
utemiljøer med vinduer og lyssjakter
er en slik kvalitet. Variasjon i
materialbruk kan være et annet
eksempel, eller gode gangarealer.
Noen pasienter bare går og går,

sa Christian Irgens, og viste til at
arkitektene har en sentral rolle i
dette arbeidet sammen med byggherre.

Klar effekt
Forskning viser at pasienter og
personer i innemiljøer med tre
opplever mindre stress, får lavere
hjertefrekvens og opplever overflater av tre som avslappende i
forhold til syntetiske overflater
ved hudkontakt. Den canadiske
forskeren David Fell gikk nærmere
inn på detaljene:
-Alle slags treoverflater er positive sammenliknet med flater av
plastikk, metall eller betong. I en
lang historisk sammenheng er det
kort tid siden vi fikk oss hus, før

To alternativer for sykehjem
Prosjektene har identisk planløsning og oppbygging, og
er direkte sammenliknbare med hensyn til energibruk,
CO2-bruk og byggekostnader.
Råstølen sykehjem prosjekteres av Asplan Viak for 88 beboere, fordelt
på 9 bogrupper over 2 og 3 etasjer. Sykehjemmet har en størrelse på 9 000
kvadratmeter, bygges sammen med en volleyballhall på 1 000 kvadratmeter, og skal bygges som passivhus.
Byggherre er Bergen kommune. Sivilarkitekt Christian Irgens har
ledet oppdraget, med støtte fra eksterne rådgivere på fagfelt som
ventilasjon, varme, akustikk, brann og tekniske detaljer ved Thomas
Orskaug, Treteknisk.
Hovedmålet med å redusere CO2 utslipp er nådd med 47 prosent
reduksjon for tre kontra løsninger basert på betong og stål. Om en
setter kostnaden per CO2-enhet til 1 000 kr, betyr valg av tre som hovedmateriale en innsparing på 1,3 millioner kr. Antatt byggestart er 2016.

det var vi en del av naturen. Å se
tre og planter er derfor fortsatt
positivt for oss, ikke minst når vi
har helseplager. Det er påvist i tidligere forskning at utsikt til en park
i stedet for andre bygninger forkorter sykehusopphold med nesten
en dag. Dessuten kan det redusere
behovet for medikamenter etter
første dag av oppholdet, sa han.

Forskjell mellom treslag
Men innen treslagene er det også
forskjeller. Blindtester med hudkontakt til treoverflater av treslag
som lønn, bøk, valnøtt, furu, og
oregon pine viste at furu med noe
kvist ga de beste resultat med målinger på hjertefrekvens, men resultatene var ikke helt entydige.
-Men når testpersonene skal
rangere treslagenes utseende etter
hva de opplever som naturlig og
sunt, er det furu med innslag av
noe kvist som er kommer klart best
ut, sa han.
For Sagbladets lesere bør dette ha
interesse. Farve, struktur og kvist
på de treoverflatene testpersonene
fikk se, var svært likt panelflater
av norsk gran eller furu som ikke
har gulnet mye. Helt kvistfrie flater
uten synlige årringer og struktur
scorer dårligere. Oregon pine og
valnøtt hadde en positiv effekt
foran treslag som lønn og bøk. For
oregon pine mente Bell at den rødlige farven ga mye av effekten. I så
måte er det norsk or eller svartor
som kommer nærmest.
-Tre har helse som en av flere
egenskaper. Men det må utnyttes
i kombinasjon med design og tilpasninger til slitasje i bygningene,
sa David Fell.

Tre og avgasser

ULIKE: Sammenlikningen mellom to bygg med samme planløsning
og oppbygging viser et klart lavere utslipp av CO2 med bruk av tre.

www.sag.no

Et av temaene som konferansen
tok opp var organiske avgasser
fra trevirke og virkning på inneklima. I norske fagmiljøer er dette
knapt noe tema ennå, men det er
et stort tema i blant annet Østerrike
og Tyskland. Anders Q. Nyrud fra
Treteknisk Institutt viste til at Østerrike har innført krav om dokumentasjon på avgasser fra trevirke i innemiljø. –Det er særlig furu og eik
som har flyktige organiske avgasser.
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Vi ser at det over tid kan bli et tema
i Norge også, sa han.
-Vi skiller avgassene i ulike
klasser etter hvor raskt de utskilles,
enten de er organiske fra naturlige
materialer, eller kjemiske som fra
plast. Formaldehyd er et eksempel
på de kjemiske, og er klassifisert som
svært flyktig, sa Martin Weigl, fra
det østerrikske treinstituttet. Her
tester en ulike treslag og materialoverflater over lengre tid i rom
med 30 m3 luft for å se effektene
på samme måte som i rommene på
vanlige boliger.

Ladestedet
Blant foredragsholdere var det den
ene med praksis fra å bygge rom
med direkte effekt for pasienter
som gjorde størst inntrykk på deltakerne. Mads Bøhle har stått bak
ideen og gjennomføringen med
å bygge et ladested for pasienter
på taket av St. Olavs hospital i
Trondheim. Pasientene er barn
og ungdom med kreft- og blodsykdommer.
-Som eneste sykepleier i landet
med trivsel for pasienten som hovedoppgave, lovte jeg i sin tid en mor
til et sykt barn å fullføre min idè.
Resultatet er et spiralformet rom,
diskutert fram sammen med arkitekter, og bygd bit for bit av
Snekkeriet i Verdal.
Materialene er vegger frest av 5
cm tykke plater fra endeved furu,
isolert med trefiberisolasjon. Overflata er behandlet med pigmentert
linolje. Utvendige vegger har et
flettverk av osp. Hensikten har vært
å få til et frirom i sykehuset med
svært mange alvorlig syke, et skjermet
sted der følelsene kan få slippe til
i noen magiske minutter. Etter at
det ble ferdig har responsen vært
stor, blant annet med hilsen fra
kong Harald om å fortsette dette
viktige arbeidet. For meg har det
handlet mye om å stå i det du driver
med. Det har vært mange runder
å gå med ledelser, krav til institusjoner og annet. Andre rundt så
ikke de samme behovene for noe
slikt, sa Mads Bøhle. Nettstedet
www.frirom.no har gode foto og
informasjon.
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KONTRAST: Brukere legger vekt på at trematerialer er positivt i kombinasjon
med andre materialer, eller har ulike overflatebehandlinger.

Hva påvirker brukervalg av tre?
-Tre skal være det det utgir seg for!
Treteknisk arbeider sammen med
liknende institutt for tre i Sverige,
Finland og Østerrike med å kartlegge kunder og brukergrupper.
Her deltar grupper både med og uten
byggfaglig bakgrunn. En fellesnevner for de fire landene er at
alle har noe av verdens sterkeste
tradisjoner for å bruke tre. At tre
skal være tre, er et av de viktigste
utsagnene fra dybdeintervjuene
om tre og andre materialer.
Andre kjennetegn som brukergruppene la vekt på for naturlige
byggematerialer er at det kan bearbeides med enkle midler, at det
er gjenvinnbart, at råstoffet ikke er
mulig å framstille industrielt og at
det ikke blir tilsatt kjemiske stoffer
eller liknende ved bearbeidingen.
Stil og forventet bruk er viktig
for materialvalg. Personer uten
byggfaglig bakgrunn trakk fram
at et hjem skal ha en koselig /varm
atmosfære, og at treoverflater i så
måte egner seg godt. Derimot skal
offentlige bygg ha en funksjonell
profesjonell atmosfære.

Profesjonelle krav
Den positive holdningen til treoverflater får ei ripe lakken når det
kommer til reingjøring. Personer
uten byggfaglig bakgrunn ønsker

overflater som er lette å reingjøre.
Holdningen er at tre kan være
vanskelig å gjøre reint, spesielt
for rom som kjøkken og bad. Litt
reingjøring og vedlikehold er folk
likevel innstilt på om de velger tre
i overflatene.
Personer med byggfaglig bakgrunn vektlegger reinholdet enda
sterkere. De blir møtt med krav fra
personer som drifter bygg, både
offentlig og privat. De regner treoverflater som krevende å reingjøre.

Skepsis til miljømerker
Med tanke på den økende innsatsen
for miljøsertifisering av tømmerog trelast i seinere år, er det overraskende at begge deltakergruppene
var skeptiske til miljømerking.
Personer uten byggfaglig bakgrunn
synes etikk og miljø er viktig, men
bruker lite tid på dette. I gruppen
med faglig bakgrunn er det særlig
arkitektene som legger vekt på
etikk og miljø.
-Begrepet miljøvennlig kan
defineres på flere måter. Det kan
menes bærekraftig råvare, at produktet er varig eller kortreist. At det
er økologisk/biodynamisk produsert eller sunne produkter er andre
definisjoner, kommenterte Anders
Q. Nyrud fra Treteknisk.

Forum for norske bygdesager
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Fuktighet i tre – en ressurs
I bygningsteknikk er fuktighet til vanlig å regne som
et problem, enten det gjelder våtrom, utvendig kledning eller andre deler av huset. Kristine Nore fra Treteknisk la fram resultater fra tester av våtrom med
trepanel, som kan bety et mer positivt syn på tre og
fuktighet:
-Vi har sammenliknet modeller av bad med flislagte overflater og med ubehandlet tre. Fuktopptaket
i treet utgjør en magasinering av vann og temperatur,
ikke bare en lagring av temperatur slik som med
betong og fliser. Vannopptaket i treoverflatene gir
en utstråling i rommet etter at dusjing er slutt.
Økningen i temperatur er størst 5 mm inn i treoverflata. Når treverk dypere inn samtidig isolerer godt,
kommer temperaturen til nytte i rommet, sa hun.

Store tall for bad
-Ventilasjonssystemene er viktige for å utnytte eller
kaste bort energien. Vanlige systemer tar ikke hensyn til denne fuktlagringsevnen i trematerialene, men
styres bare av lufttemperatur i rom. Tre er rett og
slett en naturlig varmegjenvinner. Eksempler fra

bad med fliser og treoverflate viser forbruk på 295
til 320 kWh pr. år, for bad i Oslo eller Tromsø.
Hvis alle bad i Norge hadde treoverflater ville det
bety en energisparing på 1 TWh, eller årsforbruk for
50 husholdninger. Så det er på tide å se fuktopptak
i tre som en ressurs! Sa seniorrådgiver Kristine Nore.
Eksemplene fra Treteknisk bygger på forsøk med
overflater av ubehandlet bøk.

Nye begrep
Cristian Irgens fra AsplanViak kommenterte eksemplene noe: - I prosjektering av offentlige bygg kommer
reinholdet sterkt inn. I en del sprutsoner på dusj/bad
er det nok å bruke maling eller andre materialer for
å etterkomme kravene. Men det er ønskelig å se
mer på effektene av tre og overflatefinish, visuelle
forhold, temperaturvariasjoner og finne måleparametere, sa han.
På konferansen oppfordret Christine Nore til å
være mer bevisste på trematerialets evne til å lagre
energi ved opptak av vanndamp, og ta i bruk nye
uttrykk som fuktlagringsevne /hygrotermisk masse.

Høring – eiendomsskatt, verk og bruk
Finansdepartementet sendte
i juni på høring et forslag om
å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.
i verk og bruk. Forslaget følger
opp Sundvolden-erklæringens punkt om å fjerne eiendomsskatten på maskiner.
Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk
når de anses å være ”ein part av
sjølve føretaket”. I høringsnotatet
legges det fram to alternative forslag til endring av reglene. Alternativ
1 innebærer at produksjonsutstyr
og –installasjoner skal fritas for
eiendomsskatt. Alternativ 2 fjerner
verk og bruk som egen kategori og
det vil derfor ikke lenger være mulig
å kun ha eiendomsskatt på verk
og bruk. Verk og bruk vil dermed
eiendomsbeskattes som alminnelig
næringseiendom. Dette innebærer

at produksjonsutstyr og –installasjoner fritas for eiendomsskatt, og det
gir økt likebehandling mellom ulike
typer næringseiendom. Eiendomsbeskatning etter reglene for alminnelig næringseiendom medfører
også at gjenanskaffelsesprinsippet
ikke lenger gjelder som hovedregel
for verdsettelse. Ingen av alternativene medfører endringer i verdsettelsen av vannkraftanlegg.
Målet er å gjøre utskrivingen
av eiendomsskatt mer forutsigbar
og at eiendomsbeskatningen av
verk og bruk blir mer lik eiendomsbeskatningen av andre næringseiendommer.
Høringsfristen er 18. september.
Kilde: Finansdepartementet.

Begge de to alternativene som
nå legges fram til høring bør kunne
gi et enklere regelverk. Det blir i
så fall et framskritt, for reglene har
vært uklare og har påvirket økonomien sterkt hos medlemmer i kommuner der eiendomsskatt er innført.

Avklaring kan bli resultatet
Norsk Bygdesagforening hadde for
et par år siden mye arbeid med å
følge opp enkeltbedrifter som ble
rammet sterkt av eiendomsskatt
fordi maskiner og utstyr var tatt
med i beregningsgrunnlaget.

www.sag.no

FAST?: I rettsaker om eiendomsskatt og
maskiner har vurderingene ofte gått på
om maskiner og inventar er en del av
eiendommen, og i hvor stor grad det
er flyttbart eller bygd sammen med
bygninger.(Illustrasjonsfoto)
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Langhus for høvdinger
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LANDEMERKE: Det gjenreiste langhuset på Borg er 83 meter langt. Spontaket
er med på å framheve det i landskapet. (Foto: Kjell Ove Storvik/Lofotr
Vikingmuseum)

Med 83 meter lengde er det
gjenreiste langhuset på Borg
i Lofoten et markant bygg
i landskapet. Huset er resultatet etter en rekke vurderinger av hvordan vikingene
brukte tre og andre materialer da huset ble bygd.

og museet åpnet i juni 1995. Museets
formål «er å skape interesse for og
kjennskap til nordnorsk jernalder
og middelalder, spesielt vikingtid».

Lukta av vikinger
Museet er et et ”levende” museum
som vektlegger formidling av
historien på en engasjerende og

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

DRAGER: I gildehallen er mange
detaljer utsmykket med treskurd
og mønstre fra vikingtid.
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Lofotr Vikingmuseum er et museum
på Borg i Vestvågøy, bygd opp rundt
funn fra vikingtiden. Her avdekket
arkeologene det største huset som
hittil er funnet fra vikingtida, både
i Norge og i Europa. Dette huset er
rekonstruert i full størrelse.
De største utgravningene fant
sted 1986 – 1989. Strukturene etter
hus i bakken og andre funn vitnet
både i type og dimensjon, om at
her bodde det en stormann. Skriftlige kilder viser til at høvdingen
bodde i et ”treskipet langhus”. I
tråd med funnene og andre kilder
fikk huset parvist plasserte stolper
som bærer takets vekt.
Gården har helt klart skilt seg
ut i forhold til gårdene i omegnen,
og dette var kimen til ideen om et
eget museum. Hovedbygningen er
tegnet av arkitekt Gisle Jakhelln,

MIDTGANG: Taket hviler på to og to
stolper, med sperrer som holder takflatene oppe.
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levende måte. Som gjest kan man
oppleve vikingtiden i det rekonstruerte Høvdinghuset med spennende bo- og arbeidsmiljø, lukten av
tjære og bål, utstillinger og den
vakkert utsmykkede gildehallen.
Museet har også 2 vikingskip (kopier
av Gokstadskip), rekonstruert smie,
naust og jernvinne.
Området er tettpakket med
spennende spor fra fortiden. Da
oppdagelsen ble gjort, var det for
mange overraskende å finne et
stort og rikt høvdingsete så langt
nord. Mange gjenstander var nesten
enestående i norsk sammenheng.
Det er funnet importert glass, edelmetall og keramikk her. Funn av
fem gullgubber her på Borg viser at
høvdingeslekten på Borg hørte til
blant de mektigste i Skandinavia.

SOLID: Rotkne stiver av stolper og tverrbjelker, og er festet med treplugger.
Takbordene er lagt på sperrer, med et overlegg omtrent som i vikingskip.
Utvendig har taket spon, etter en vurdering av flere historiske alternativer.

Rekonstruert langhus
Alt på grunnplan i langhuset, som
rominndeling, plassering av stolper
og ildsteder, trevegger og de ytre
veggene av gresstorv kunne rekonstrueres etter utgravningene. Fordelingen av gjenstandsfunnene bidro også til å definere rommenes
funksjoner.
Høyden på huset er anslått til
omkring 9 meter. Når det gjelder

takkonstruksjon kunne en argumentere for flere alternativ, med
hovedvekt på spontak eller torvtak.
Det valgte alternativet, spontaket,
er etter gammel norsk tradisjon
som bl.a. finnes på stavkirkene.
Taket kommer til sin rett hvis du
tenker deg at huset skulle synes
som et monument på lang avstand.
Et torvtak ville gjort huset langt
mer usynlig i landskapet. Taket slik
det er blitt i dag, må likevel oppfattes som et av flere mulige alternativer.
I og med at de parvise stolpene
bar takets vekt, har ytterveggene
kun en isolerende funksjon.

Bygd i to omganger

SKIP: Også det moderne besøkssenteret
låner trekk fra vikingskipene, og er et
godt eksempel på moderne trearkitektur.

Arkeologene avdekket et hus fra
500-900 e.Kr. Dette huset var i utgangspunktet 67 meter. På 700tallet gjennomgikk huset en større
ombygging og ble 83 meter langt
og 9,5 m bredt.
Det rekonstruerte høvdinghuset
er basert på utgravningene fra
husets siste fase. Bakkenivået, plassering av stolpene som holder taket
oppe, ildsted og vegger, er plassert
slik det ble funnet. Alt over bakkenivå er tolkninger basert på skriftlige kilder og sammenlikninger
med materiale fra andre steder.
Høyde og takvinkel er et resultat

www.sag.no

av forskning på tilsvarende langhus
over hele Norden.

Eldre enn vikingtid
Flere utgravinger ga nye funn,
blant annet da det skulle bygges et
nytt museumsbygg. I 2009 og 2010
ble det avdekket et stort kokegropfelt. Kokegroper er en form for
utendørs matlaging i store nedgravninger i bakken. På Borg er de
datert til fra 400 f. Kr til 700 e. Kr.
Det kan bety at det var et samlingssted alt før høvdingen bygget sin
mektige hall. Flere husspor ble avdekket i de foreløpig siste utgravningene. Oppe på høyden er det
funnet spor av minst 8 langhus.
Nede ved Innerpollen ligger det en
stor samling nausttufter fra jernalder,
og på Bøstad rett i nærheten finnes
både gravfelt og et av de særpregede
nordnorske ringformede tunanleggene fra eldre jernalder.

Tømmer i sjøfrakt
-Det var stor diskusjon om taket
da langhuset skulle gjenreises, på
forholdet mellom takhøyde og takvinkel, vegghøyde og overflate. En
mulighet var å sette opp huset i tre
ulike konstruksjoner, for å la de
historiske alternativene komme
fram for publikum. I valget mellom
torv- eller spontak så en ved
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beregninger at et torvtak ville ligge
helt i grenseland på styrke etter
dagens krav, når en brukte de dimensjonene av tømmer og avstander
mellom stolper som lot seg slå fast
fra utgravingene. Med spon ville
det være god margin på styrke, og
en valgte å dekke hele takflata med
spon for et helhetlig preg, sier
direktør Geir Are Johansen ved
Museum Nord.

til Borg sjøveien, og trolig fra distrikter som Målselv og Saltdalen,
der også vi hentet tømmer og spon
til å gjenreise bygningen, sier han.
Norsk Bygdesagforening holdt
årsmøtemiddag i høvdingehallen
i mars i år.
Kilder: Wikipedia,
www.museumnord.no/lofotr.

Spon har holdt godt
Han forteller at bortsett fra en
dramatisk storm få år etter åpningen,
som ødela mye av langhuset, har
huset greid seg godt i vær og vind.
Spontaket ble satt inn med tjære
jevnlig de første årene.
-Det har vært en undring i flere
seminarer hvor tømmeret til det
opprinnelige langhuset kom fra.
Pollenanalyser viser at det var furu
i området tidlig, men lenge før
vikingtida da huset ble satt opp.
Derfor må tømmer ha blitt frakta

BREDT: Det er solide tømmerstokker
som har blitt bord for gildene i
høvdinghallen.

Dørblad og andre bygningsdeler har
overflate etter tids-riktige verktøy og
utnyttelse av stokker med kvist og krok.

Din komplette leverandør av verktøy og
service for
sagbruk, høvlerier, treforedling og
metallindustri.
Vår servicebil henter og leverer!
Ring oss gjerne for gode tilbud!

LSAB Norge AS
Fossvegen 15
2337 Tangen
Tel: 62574600
E-post: info@lsab.no
www.lsab.no
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKS

Annonser

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no

Forsikringen
tilpasses dine behov
og ditt sagbruk
Medlemmer av
bygdesagforeningen får
10 % rabatt på
sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no

JaJo Tek AS

JaJo Tek AS
www.jajotek.no
Vi utfører montering
og service
Leverandør av:
•
•
•
•
•
•
•

Vognsager
Kantlinjer
Stegmater
Tømmerbord
Impregneringsanlegg
Brikettmaskiner
Brukte maskiner og
utstyr

Utstyr for Flisfyring,
komplett system fra
skog til varme

Kjøp og salg av brukte
maskiner.
Ring 907 71 304

Trykkimpregneringsanlegg

Distribusjon og salg for

-

Service og ombygging
Trykkpumper
Vakumpumper
Ventiler
Pakninger

-

Komplette styresystemer

Norway AS
Midler for tre beskyttelse

- Fleksibel prosesstyring
- Utskrift / dokumentasjon
- Fjernovervåking

janerik@jajotek.no
+47 90771304
Vensvangen 418
2338 Espa
Org nr:
998 321 025 MVA

www.sag.no
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Fra «Skognytting»,

Sagbladet

Johannes Kåsa 1943

Utnyttelse av tømmer
- kassebord og stav
Boka «Skognytting» av
Johannes Kaasa fra 1943 gir
mange beskrivelser av treprodukter. Den beskriver
tømmer og materialkrav på treprodukter som hadde vært vanlig å framstille opptil den tid.
Tekstredigering/foto: Per Øyvind Berg

Her følger utdrag fra boka:

Utnytting av avfallet
– kassebord
Honen må nyttes ut til bord (vrakbord) i størst mulig utstrekning.
Det blir vanlig forlangt at vrakbordene skal ha minst 2 m brukbar
lengde. Kortere honstumper som er
tykke nok, kan nyttes ut til kassebord og stav. Det er da mest praktisk å kappe av honstumpene i den
lengda de skal ha før de går videre
til stavsaga. Dette er ei kløyvsag
bygd etter om lag samme prinsippet
som ei tømmerkløyvsag, men mye
mindre. I samband med denne bør
en ha ei lita dobbeltkante.
Av andre smådimensjoner som
det kan være snakk om å skjære,
kan vi nemne slatingsbattens og
laths. Somme skjærer også takflis
(shingle) av honstumpene, men
det er ikke å anbefale. Takflisa bør
nemlig være av malmen kjerneved
for at den skal holde seg lenge.
Det blir vanlig reknet med at
en kan få nyttet ut 4 % av tømmerets kubikkmasse til slike smådimensjoner.

Kassebord og stav
Sagbladet vil i en serie gi noen utdrag fra boka Skognytting. Boka er
ei skriftlig kilde på mange former
for håndverk og tradisjonell utnyttelse av skogsråstoff, men omtaler
også industrielle utnyttelse fra tida
mellom første og andre verdenskrig. Utdragene fra boka er historiske tilbakeblikk, men gir kanskje
også grunnlag for å ta opp igjen
produksjoner, eller se nye måter å
bruke tre på utfra eldre tids vurdering av tømmer.
Et eksempel er den nøysomme
tankegangen med å utnytte hele
tømmerstokken, med uttak av blant
annet kassebord som et viktig biprodukt. Et annet er stav til tønner,
med større krav til treverk og utstyr.
Gamle trekasser er i dag svært ofte
å se i butikker for å stille ut varer,
og kanskje egnet for ny produksjon. Det er varig emballasje, godt
egnet for gjenbruk, og profilering
med påtrykk eller svimerking.
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Kassebord er en meget stor artikkel
både på det innenlandske marked
og for eksport. De kan skjæres av
honen eller av topp og småtømmer.

Kassebordene skjæres i en heil
mengde forskjellige dimensjoner,
og derfor bør en helst ha særskilte
tinginger å skjære etter. For mange
kassers vedkommende kreves det
ikke bare bestemte lengder og
tykkelser, men også bestemte bredder.
Tykkelsene kan variere fra ¼” (mange
fruktkasser) til 1 ½”, men mest
vanlig er kanskje ¾”. Standardlengden for fiskekasser er 90 cm.

Kvalitet
Kvalitetskravene er vidt forskjellige.
Til fiskekasser og de fleste alminnelige vareemballasjekasser kreves
bare simple bord. Både gran og
furu kan brukes, og det tåles stor
kvist og litt vankant. Til fruktkasser
kreves mye bedre materialer. Det
bør helst være gran for at kassen
ikke skal sette smak på frukten, og
stor kvist tåles ikke fordi de tynne
bordene da har lett for å bli for veike.
Fruktkassebordene blir som
oftest høvla, i alle fall på den ene
sida. Til margarinkasser kan bare
brukes feilfri gran med små kvist,
men i enkelte tilfelle kreves det at
kassene skal være så tette at bordene må limes sammen til plater som
sinkes sammen. I dette tilfelle brukes imidlertid helst tønner.

For fisk og tjære
Av disse er det først og framst fiske-

VARIG: Trekasser var i vanlig bruk til flere slags varer.
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tønnene og tjæretønner som har
interesse for oss. Til disse brukes
helst stav av furu, men gran går
også an. Ellers stilles det atskillig
strengere kvalitetskrav til tønnestaven
enn til kassebordene. Tønnene er
jo mye utsatt for væte, så de har
lett for å ta skade, og om de går i
stykker, vil følgene i alminnelighet
være mye mer alvorlige enn om en
emballasjekasse går i stykker. Det
kreves derfor malmen, rettvoksen
ved, fri for store kvister og svartkvist.

Vanlige mål for stav

Kantved, lagging og spesialsager
Den framgangsmåte som brukes
ved fabrikasjon av tønner, kaltes i
gamle dager lagging, og stavene
kaltes laggeved. Laggekar ble jo
brukt i mye større utstrekning enn
nå til vannbøtter, holker til transport av melk og bær, såer til foring
av kuene, vaskebaljer, garvekar osv.
De gamle ville alltid ha kantved i
laggeveden. Dette har sin naturlige
forklaring i det forhold at veden
kryper og trutner mye mindre i
tangential retning enn i radiær

retning. I radiær retning har vi
nemlig margstrålene som vannledningsbaner. Av denne grunn skulle
laggeveden alltid framstilles ved
spalting. Dette er sjølsagt ikke mulig ved massefabrikasjon av tønner.
Det brukes delvis å skjære staven
rund på trommelsager. Disse har
form som en trommel med sagtenner i den ene enden og solide eiker
med aksel i den andre enden. Den
slags stav kan imidlertid bare brukes til tønner med samme diameter
som trommelen, og høver derfor
bare ved massefabrikasjon.
Kassebord og stav selges gjerne
med pris stipulert pr. 100 eller
1000 stk.

Utførsel av trelast
År

Høvla last

Kassebord

Stav

Annen skåret last

1920
1930
1939

310 667
250 029
60 806

65 977
111 330
58 761

8 549
1 714
2 997

246 933
484 605
136 831

VESTVIK REKLAME AS

De må skjæres smale forat det ikke
skal bli vansker med rundingen.
Vanlig bredde er 3-4”, og tykkelsen
som oftest 1”. De fleste tønner er
dessuten videre på midten, og derfor må staven høvles av litt mot
endene. På særskilte maskiner må
den rundes tvertover og grades
i endene. Den vanlige lengda er
24-29”, men til botn og lokk kreves
særskilte lengder.
Til olje, melasse, vin o.l. brukes
ofte tønner av eik. Til smørbutter

brukes bøk og bjørk, fordi disse
treslaga mangler lukt og smak og
har en kvit, appetittlig farge.

NY GENERASJON

rammesag fra Logosol
RAMMESAG L500
Større kapasitet med opptil
21 bord av hver blokk.

25%
bedre pris

ALLE PRISER
EKS. MVA.
OG FRAKT

NY bedre pris 198.000,-

Ystadvn. 41, 7670 Inderøy • Hotvedtskogen 6, Sandefjord
Tlf. 47 87 50 00 • www.logosol.no

www.sag.no

19

Annonser

www.sag.no
FolieCon

DIODELASER

Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
Effekt 15 mW
kr. 5.500,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt
Strømforbruk ca. 1 Watt
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Bransjenytt
Sterk satsing for
Gausdal Bruvoll
Styret i Gausdal Bruvoll SA (GB) har
vedtatt et investeringsprogram på
70 millioner kroner. Programmet,
som har fått navnet «Plattform
2020», innebærer at all aktivitet
samles til Gausdal og at driften
i Øyer legges ned i løpet av 2017.
Det skal bygges nytt overflatebehandlingsanlegg i Gausdal, fremholder administrerende direktør
Jørn Nørstelien overfor Trenytt.
Gausdal Bruvoll er i dag en av Norges
største produsenter av malt/beiset
utvendig kledning. Så sent som
i 2008 åpnet bedriften en, etter
datidens standard, topp moderne
fabrikk for denne produksjonen.
- Fabrikken ble primært bygget for
å påføre grunning, men nå ser vi at
omfanget av flerstrøks behandling
øker sterkt og da blir det for lite
effektivt å måtte kjøre produktene
en ny runde i produksjonen for
hvert strøk som skal påføres, fortsetter han. Høvleriet i Gausdal skal
i første omgang oppgraderes og
overta all høvellastproduksjon.
Kilde: Trenytt.

Mindre interesse
for å hogge
I årets første sju måneder gikk de
innmeldte arealene for hogst til
svenske skogsmyndigheter ned med
14 prosent sammenliknet med
samme periode i fjor.
For juni og juli er det likevel
en økning på omtrent 10 prosent,
i følge Skogsstyrelsens statistikk.
Kilde: www.atl.nu/skog.

Positivt for svenske
trekonsern
Sagbrukskonsernet Vida oppnådde
økt nettomsetning, fra 2 milliarder
svenske kroner i fjor, til 2,3 milliarder i første halvår 2015. Sagbrukene økte til 131 millioner
kroner, sammenliknet med 113
millioner kroner første halvår 2014.
En stor sagbruksproduksjon i Sverige
og resten av Europa, som ikke har
blitt møtt med økt etterspørsel,
gjør likevel at prisene presses ned.

For konsernets avdelinger innen
treemballasje og bioenergi har det
resultatene blitt dårligere enn for
tilsvarende periode i fjor.
Konsernet Holmen melder også
et bedre resultat i 2015. Deres forbedringer skyldes reduserte kostnader og økt salg av kartong. Etterspørselen etter trykkpapir har gått
ned med 6 prosent i Europa. Som
en stor skogeier konstaterer Holmen
at etterspørselen på tømmer og
massevirke var normal i Sverige i
andre kvartal.
Skogeiersammenslutningen
Norrskog melder et svakere resultat
enn i fjor, og oppgir mindre marginer
i tømmersalg og svakere trevaremarked som årsak. Markedet i
Sverige og Norge oppgis som stabile, mens andre markeder i Europa
har vært avventende.
Kilde: www.atl.nu/skog.

En, to, massivTRE
i Trondheim
ALLSKOG gir honnør til både myndigheter og private utbyggere som nå
svært raskt realiserer de enkleste
klimatiltakene gjennom å bygge
i tre. Byggestart for det klimavennlige prosjektet Moholt 50 I 50
ble markert av kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen.
Moholt 50 I 50 er et prosjekt
for Studentsamskipnaden i Trondheim,
og bæreelementene på de 9 etasjes
tårnene er i massivtre.
ALLSKOG peker blant annet på
fordelen ved at norske utbyggere
lærer nye teknikker og får bygd med
framtidas løsninger.
Kilde: ALLSKOG

Store beløp på skogfond
Ved årsskifte hadde skogeierne
i Agderfylkene og Telemark 202
mill. kroner innestående på sine
skogfondskontoer. Mye tyder på at
innestående beløp vil øke i 2015.
AT Skog oppfordrer skogeierne til
å benytte en del av sommerferien
og ledige stunder til å utføre skogkulturoppgaver og dermed redusere innestående skogfond. Undersøkelser viser samtidig at skogkulturinvesteringer burde vært doblet.

www.sag.no

De siste 14 årene har innestående
skogfond økt med 70%. Dette har
skjedd samtidig som investeringsbehovet har økt.
-Det er ikke fornuftig å ha
penger stående på skogfond når
for eksempel god skogsmark ikke
blir plantet, eller etablerte plantefelt gror ned i lauvvegetasjon, sier
regionleder Kjell Håkedal. Håkedal
ønsker nå som tidligere at hver
enkelt skogeier blir bevisst på hva
som står på skogkonto og deretter
lager en prioriteringsliste over
skogkulturtiltak i egen skog.

Enkle bruer med skogfond
Entreprenørens ekstra arbeidstimer
med å bygge midlertidige bruer
kan nå dekkes med skogfond.
Landbruksdirektoratet presiserer at
det kun er entreprenørens ekstra
arbeidstimer til å legge på plass og
fjerne brua ute i terrenget som kan
dekkes med skogfond. Eventuelle
kostnader til tømmer, lemmer, matter
eller annet materiell som benyttes
for å bygge den midlertidige brua,
dekkes ikke.
Merkostnaden som kan dekkes
bør ikke overstige 5.000 kroner pr
bru, og det forutsettes at den faktiske kostnaden for etablering av
brua framgår på faktura fra entreprenør. For å kunne dekke kostnadene
med skogfond, er det også en forutsetning at hele brukonstruksjonen
fjernes etter bruk, og at bekkebunn
og kanter ikke skades av tiltaket.
– At skogfond nå dekker kostnader
med å bygge midlertidige bruer i
skogen er et godt tiltak. Glommen
vil ta inn dette som en naturlig del
av våre driftstekniske løsninger,
sier regionsjef Sverre Holm, på
Glommens nettside.
Sagbladet viser ellers til metoden som er brukt en del i Sverige,
med solide lemmer av grov boks
satt sammen med gjengestål eller
vaier. Disse håndteres greit med
lassbærer. Kanskje et produkt noen
bygdesager kan levere?
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Kutterspon
Stor vekst for hytter
- Vi opplevde en såkalt all time high
i fjor med 193 nye hytter. Vi vil passere
200 nye fritidsboliger i år, sier kartog byggesakssjef Atle Ruud i Ringsaker
kommune til Hamar Arbeiderblad.
Interessen og det gode salget
er glimrende nytt for lokale bedrifter.
Det er i områdene ved Sjusjøen
veksten er sterkest.
– I snitt koster det tre millioner
kroner for en ny hytte i fjellet. Med
200 nye hytter betyr det at hyttebyggingen omsetter for 600 millioner
kroner, sier Ruud. Da har han ikke
tatt med omsetning knyttet til mindre
utbygger av eksisterende hytter.

Fikk pris, dro på museum
Rett før jul 2014 mottok tømrerog laftebedriften Stokk & Stein AS
Bygg og Bevar-prisen på 50 000 kr.
I mai ble pengene brukt til en fagdag hvor hele gjengen fikk lære
mer om bygnings- og stilhistorie på
Lom Bygdamuseum.
Dagen starta med ei samling
for alle ansatte med orientering om
stilhistorie og bygningsvernhistorie.
På Presthaugen, hvor Lom bygdamuseum er lokalisert, ble de ansatte
tatt med fra hus til hus for å vise

at bygnings- og stilhistorien stemte
noenlunde overens med bygningene
som er samlet der.
Barokken, som er en 1600-tallstil
på kontinentet, kom til byene i
Norge sist på 1600, blomstra opp
i Gudbrandsdalen rundt 1750 og
har blomstra helt fram til i dag.
Noe av det samme gjelder også for
bygningsutviklinga.
Husa på Lom Bygdamuseum
kommer fra forskjellige gårder i
Lom og Vågå. Museet har tre tun,
en storgard, en husmannsplass og
ei seter, i tillegg til ei skolestue fra
Galde i Bøverdalen. Ved inngangen
til museet ligger et av Norges største
stabbur, Storstabburet fra 1613.
Dette var tidligere kornmagasin
på prestegarden i Lom, men inneholder i dag ei permanent utstilling
om den særegne vatnings- og
dyrkingskulturen i Lom.
Gjengen fra Stokk & Stein har selv
sendt informasjon og foto om den
lærerike dagen til Bygg og Bevars
nettside, som er Sagbladets kilde.

Økt svensk eksport
Den svenske eksporten av trelast fra
bartre økte med fem prosent i løpet
av de fem første måneder i år,

Mobilsag ønskes leid
For sommeren 2016 ønskes leid, evt. kjøpt,
ei mindre mobilsag, gjerne Kongesagen/ Slide-Tec.
Olav Lefdal,
tlf. 417 41 287,
6770 Nordfjordeid.

Tlf: 61 18 19 00

Arbeidsklær
Fritidsklær
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Fottøy
Profilering

Verneutstyr
Gaveartikler

sammenliknet med samme periode
i fjor, i følge Skogsindustrierna.
Eksportvolumene har økt til
flere land i Europa, deriblant til
Storbritannia, som er det viktigste
eksportlandet for svenske trevarer.
Også til Asia har eksporten økt, med
14 prosent, dessuten er eksporten
til USA mer enn fordoblet. For NordAfrika er det derimot en reduksjon
i volum med 6 prosent.
Prisene på sag- og høvelprodukter økte 1 prosent i de første fem
måneder, men gikk ned med 1,5
prosent i mai måned.
Kilde: www.atl.nu/skog.

Danskene slår oss
Av nærmere 800 søknader om
kulturminnestøtte i fjor, fikk 53
prosent avslag. Kulturminnefondets
pengesekk er på langt nær stor nok.
– Andelen avslag øker fra år til år,
fordi antall søknader øker mye mer
enn bevilgningene fra staten, sier
direktør Simen Bjørgen i Norsk
Kulturminnefond.
Norge har rundt 500 000 kulturminner som vitner om fortiden. 75
millioner kronene har fondet til
rådighet hvert år.
– Kulturminner er ressurser
som ikke kan fornyes. Kulturlandskapet er attraktivt for både nordmenn og turister. Og for hvert
eneste kulturminne som blir borte,
lider hele samfunnet et stort tap,
sier han. 1,5 prosent av kulturminnene
går tapt årlig, ifølge anslag fra
Fortidsminneforeningen.
Kulturminner kan være hus,
låver, stabbur og naust. Men også
fartøyer, gravhauger, stier, historiske
anlegg og mer.
Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne en helt annen
satsing på bevaring. Siden årtusenskiftet har det privateide kulturminnefondet Realdania støttet
2700 istandsettingsprosjekter med
over 15 milliarder danske kroner.
– Slike beløp kan omtrent ta pusten
fra oss som jobber med vern i Norge.
Danskene har med dette satt et tall
på verdien av bygningsarven sin,
sier Simen Bjørgen.
Kilde: Nyhetsbyrået Newswire
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Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.inmark.no•Tel.33382000•Mob:90082004

www.scandmiljo.no•Tlf:22769580

Telf.62821555•Fax.62821550
e-post:info@se-saws.no•www.se-saws.no

Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

www.jajotek.no•Tlf:90771304•janerik@jajotek.no
Vensvangen 418, 2338 Espa

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Lødemel
6763 Hornindal
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