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(F.v.) Tømrermester Lars Kristian Wien og tømrer Emil Lilleengen Haug 
fra Berg & Wien reiser konstruksjonen, med tømrer Andreas Melby fra 

 byggmester Egil Norli som skal fullføre tilbygget.
22   BYGGMESTEREN 0117



BYGGMESTEREN 0117   23

REPORTASJE

Stemningen er god på byggeplassen i en 
bakgård ved Akerselva.

Tre gode løsninger
På en minimal tomt reises tilbygget på 
ca 30 m² over to etasjer og en takterras-
se. Første etasje er satt av til garasje og 
 atkomst, i andre etasje blir det soverom og 
bad. Terrassen støpes i betong for å gi vekt 
og trykk på konstruksjonen. 
 På halvannen dag har tømrermester 
Lars Kristian Wien fra produsenten  
Berg & Wien satt opp bærekonstruksjo-
nen: et modulsystem i heltre elementer. 
Arkitekt Tandberg har nå tegnet og opp-
ført flere bygg med systemet som er basert 
på trelåsforbindelser. 
 Utenpå bærekonstruksjonen isoleres 
bygget med vakuumisolasjonspanelet 
va-Q-vip B fra Tyskland, et eksklusivt valg 
som krever nøyaktig prosjektering ned til 
millimeteren. 

Made in Dokka
– Så å si alt her er prefabrikkert etter mål 
fra arkitekten i hallen vår på Dokka. Der 
har vi en jigg og så kommer vi hit og setter 
det opp. Nå er det godt å se at det stem-
mer, sier tømrermester Wien. 
 – Det er et lite bygg, men det har sine 
utfordringer! Vi vil ha det helt tett og må 
treffe på millimeteren selv om vi bygger 
mot en eldre vegg som ikke er rett. Heldig-
vis heller den riktig vei, sier Wien og viser 
de vakre sammenføyningene i konstruk-
sjonen.
 – Akkurat denne type bygg har vi ikke 

Nye 
muligheter 
i tilbygg
OSLO: – Utviklingen av nye isoleringssystemer gir nye bygge-
måter. Jeg tipper at vi de neste årene vil se store endringer i 
norsk byggeskikk, sier sivilarkitekt Bjørn Tandberg. 

utført før. Det er en ren heltrekonstruksjon 
og sammenføyningene er basert på eldre 
byggeteknikker med treplugger og tapper, 
etter moderne produksjonsmetoder. Låse-
systemet gir mange muligheter, sier tøm-
rermesteren. Han liker at konstruksjonen 
er helt fri for festemidler og beslag i stål. 
Wien jobber gjerne med detaljorienterte 
arkitekter, og har diskutert andre prosjek-
ter med sivilarkitekt Bjørn Tandberg. 
 – Det er jo det som er moro. Nå skal vi 
gjøre dette flere ganger og få mer system 
på det. Det er flott å reise et byggverk 
med bærekonstruksjonen i stolpeverk og 
bjelkelag av heltre eller massivtre, eller i 
kombinasjon. Det heises opp så fort at det 
er tett på tre-fire dager, sier Wien. 
 Når dette bygget er ferdig, skal massiv-
tre produsenten sette opp sin første 
 enebolig i Son i Akershus.  

Bruk norsk heltre
Bjørn Tandberg bruker lokale fagfolk og 
norsk tre til sine prosjekter. 
 – Hvorfor viser vi i Norge så stor inter-
esse for limtreproduksjon i Sentral-Europa 
når vi har mange egne produksjonsmulig-
heter som på Dokka? spør sivilarkitekten. 
 Han har god erfaring med Berg & Wien 
som han synes støtter oppunder ideer og 
har god materialkunnskap. 
 På spørsmål om dette huset holder 
passivhus standard, svarer Tandberg at 
han er opptatt av å bygge gode hus som 
puster med et naturlig inneklima, som 
kjølige soverom. Det er kvaliteter som er 
viktigere å ivareta, mener han. 
 – Likevel har vi som mål å gå i null på 
energisiden her. Hele boligen får vann-

AV CHRISTOPHER KUNØE 
ck@byggmesteren.as
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båren bergvarme og det skal installeres solcellepa-
neler. Sammen med vakuumisoleringen gjør det 
at boligen under ett oppfyller energikravene, sier 
han.

Større skala
– Når det bygges mer i et så tett miljø, er det vik-
tig å ivareta plassen. Vakuumisolasjonen gjør at 
vi reduserer isolasjonsfeltet til 50mm. Hvis vi tar 
utgangspunkt i en gjennomgående 400mm sten-
derverksvegg, isolert for passivstandard, sparer vi 
3.5 m² på hvert etasjeplan, forklarer Tandberg og 
legger til: 
 – Det er bare to yttervegger siden vi legger oss 
mot eksisterende hus og mot en brannmur. Hadde 
dette vært et frittliggende bygg, ville vi spart 7 m² 
per etasje, sier han. Dette er avgjørende kvadrat-
meter når brutto grunnflate er 25 m². I en leilighet 
på 50 m² vil man spare langt mer.
 Reisverkskonstruksjonen og tynne isolerings-
sjikt er noe de utførende vil se mer til i årene som 
kommer, mener Tandberg.
 – Det interessante er at du får en bærekonstruk-
sjon inne og et sjikt av bygningsfysikk utenpå som 
bare er 50 millimeter. Nesten som en presenning 
du bare trekker rundt konstruksjonen. Det gir in-
teressante muligheter, mener sivilarkitekten. 
 – Neste skritt er å prøve ut byggesystemet med 
stolper og bjelker på et større bygg. Det har modul -
fordelene, kan produseres i Norge og settes opp 
raskt. Jeg håper vi snart kan teste det i større skala, 
sier Bjørn Tandberg. h

– Her er det kun vekten som 
holder konstruksjonen sammen. Nå 
fortsetter vi med konstruksjonen 
og da blir det mye press – da vil 
dette sette seg og låses sammen, 
sier tømrermester Wie.

FA
KT

A TANDBERG 
ARKITEKTER AS
Ledes av sivilarkitekt Bjørn Tandberg. Lang 
 erfaring innen nybygg og restaurering av bolig-
hus og kirker, men utfører også rehabilitering og 
regulering. 
Les mer på Tandberg-arkitekter.no

EGIL NORLI AS
Velrenommert byggmesterbedrift fra Fredrikstad 
med 17 fast ansatte. Virker innen alt fra restau-
rering av antikvariske bygg til moderne nybygg. 
Medlem i Norges Byggmesterforbund. 

BERG & WIEN 
MASSIVTRE
Selskap dannet av Berg Laftebygg AS og Tømrer-
firmaet Lars Kristian Wien. Lang erfaring med laft, 
restaurering og levering av elementer i massivtre. 
Kontor og produksjon i to store laftehaller sør for 
Dokka. Se mer på bw-massivtre.no
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Tømrer Andreas Melby, sivilarkitekt Bjørn 
Tandberg og arkitekt Claudia Araneda- 
Schjelderup. 

Oppbygging av yttervegg (Utsnitt fra plantegning, Tandberg arkitekter)

Konstruksjonen er ikke bare statisk bereg-
net, den er også godkjent i forhold til 
brannkravene. 

De første panelene med 
vakuumisolasjon monteres 
med en plan der hvert num-
mererte panel har sin plass. 


