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RAKKESTAD KOMMUNE

PRINSIPPVEDTAK

Kommunestyrets vedtak 11. juni 2015

1. Rakkestad kommune har som målsetting at 
oppføring av kommunale bygg skal skje innen 
bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. 

2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i 
massivtre eller reisverk av trematerialer og skal 
fremgå av anbudsgrunnlaget. 



RAKKESTAD KOMMUNE

PRINSIPPVEDTAK

Kommunestyrets vedtak 11. juni 2015 / høsten 2018

1. Rakkestad kommune har som målsetting at oppføring av 
kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med 
fornybare råstoffer og med minimum 50% reduksjon av CO2 
utslipp sammenlignet med bygg etter dagens forskriftskrav.

2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i KL-tre eller 
reisverk av trematerialer og skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 

3. Ovennevnte mål skal innarbeides i alle kommunale planer.





Kommuneplanens samfunnsdel

Energi og miljø

Generell informasjon

1. Bidra til å oppnå nasjonal forpliktelse.
1. Klimanøytrale innen 2050.

2. Kommunen må ta ansvar for å redusere lokal utslipp av CO2

2. Skogen som fornybar ressurs
1. Bygg i tre tilfredsstiller 5 av Eu´s bærekraftmål

2. Binding av CO2

3. Unngå produksjon av klimabelastende produkter



Kommuneplanens samfunnsdel

Målsetting

1. Bidra til reduksjon av CO2 utslipp ved å bygge med tre.

2. Klimagassregnskap for bygg over 1000 m2

3. CO2-reduksjon i forhold til referansebygg, minimum 50%

Eksempel Moholt :    58% reduksjon

Eksempel Bjørkelangen : 44% reduksjon



Konkurransegrunnlag:

Arkitekt
• Erfaring fra prosjekter med bærekonstruksjon i tre (KL-tre)

• Beskrivelse av gjennomførte prosjekter

• Må besitte lokal tre-kompetanse som skal delta i prosjektet

• Alternativt tilføres slik kompetanse – må dokumenteres 



Konkurransegrunnlag:

Konsulenter / rådgivere
• Erfaring med prosjektering av bygg med bærekonstruksjon i tre.

• Beskrivelse av gjennomførte prosjekter

• Må besitte lokal tre-kompetanse som skal delta i prosjektet

• Alternativt tilføres slik kompetanse – må dokumenteres 



Konkurransegrunnlag:

Entreprenør
• Må dokumentere erfaring fra prosjekter hvor KL-tre har blitt benyttet 

som konstruksjonsvirke

• Tiltenkt prosjektleder må kunne vise til referanseprosjekt

• Tiltenkt prosjektleder må være tilgjengelig lokalt

• Må delta på temadag dersom ovennevnte ikke kan dokumenteres



VURDERINGSKRITERIER FOR TRE

Pris

Kompetanse

Referanser / erfaring

Gode miljøløsninger (BREEAM)

Hvordan tolke pris kontra bruk av tre

Eksempel Ullerud Aksept for 2% høyere pris med tre

Eksempel Asplan Viak Priset CO2 utslipp til kr 1000,- pr tonn



Takk for oppmerksomheten!

Trebruk 014 AS
Per A. Aasheim

+47 911 18931

per@vestcap.no
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