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Generelt er mennesker er positive
til å bruke tre som byggemateriale
og at dette i stor grad er uav-
hengig av et lands befolknings-
sammensetning eller kulturelle
og geografiske faktorer. Tre opp-
fattes som naturlig, levende,
varmt, sunt, lett å bruke og miljø-
vennlig1. Faktorer som treslag,
grad av bearbeiding, visuelt inn-
trykk og bruksområde påvirker
folks oppfatning og opplevelse
av trematerialer.

Norge er et land med betydelige
skogressurser. Som i de fleste
land med høyt treforbruk per
innbygger, har også Norge lange
tradisjoner med trebruk og et
høyt forbruk av heltreprodukter
(se Figur 1). Det viktigste 
anvendelsesområdet for trelast
og heltre er bygging og oppus-
sing av boliger og fritidsboliger.
Byggevarer av tre er godt egnet
for både håndverkere og kunder
i gjør-det-selv-segmentet, siden
de er fleksible i forhold til ulike
bruksområder. 

Kompleksitet, helhet
og naturlighet
Resultater fra en rekke studier
tyder på at innslag av natur virker
positivt inn på menneskers opp-
fatninger og opplevelser av sine
omgivelser2. Treprodukter opp-
fattes gjerne som naturlige og 
naturnære. Det er derfor 
mulig å anvende kunnskap om
menneskers opplevelser av 
treprodukter når man velger 
materialer og formgir bygg.

Psykologiske undersøkelser av
hvordan vi opplever våre omgiv-
elser har vist at vi foretrekker
omgivelser som vekker vår inter-
esse, men som ikke krever for
mye konsentrasjon. Vi sier
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I moderne bygg har trematerialer flere 
anvendelser, for eksempel som utvendig
kledning, på flater som gulv og vegger 
innendørs, i bærende konstruksjon eller 

til møbler og inventar. Til tross for et 
utstrakt bruk av trematerialer er det lite
kunnskap om hvordan bruk av trematerialer
påvirker opplevelsen av et innemiljø. 

Figur 1. Gjennomsnittlig forbruk av trelast og treplater per innbygger i noen
utvalgte land, 2009. (Kilde: Treteknisk basert på tall fra FAO).

Statoil - Sola.



gjerne at miljøet skal ha en
moderat visuell kompleksitet3,4,
samtidig som at det er viktig at
miljøer gir et harmonisk inn-
trykk av en helhetlig struktur4.
Trevirke har naturlige strukturer
som oppfattes både visuelt og
ved berøring. Disse kan gi en
opplevelse av både harmoni og
kompleksitet. En rekke studier
har vist at fysiske egenskaper
som kvistsetting, årringmønster
og farge, påvirker treoverflaters
visuelle egenskaper, slik at tre-
produkter med et helhetlig og
harmonisk inntrykk foretrek-
kes5,6,7,8,9,10. Det ser ut til at visuell
kompleksitet kan forklare men-
neskers preferanser for enkelte
trematerialer. 

En annen viktig faktor som på-
virker menneskers preferanser
for omgivelsene er innslag av 
natur, altså elementer og materi-
aler fra naturen, og de fleste har
gjerne av fordelaktig oppfatning
av begreper som ”natur” eller
”naturlig”11.  Svenske undersøk-
elser viser at tregulv blir fore-
trukket over andre gulvmaterialer
fordi tre er et naturmateriale12,13.
Undersøkelser fra Canada og
Japan viser at rom med synlig tre
foretrekkes fremfor rom uten
synlig tre14. Grad av bearbeiding
påvirker også materialenes inn-
trykk. Svenske undersøkelser
har konkludert med at tremateri-
aler som ble karakterisert som
naturlige, trelignende og levende
ble foretrukket fremfor rom med
trematerialer som karakteristik-
ker som prosesserte (dvs. indus-
trielt bearbeidet) og harde. 

Effekter av 
innendørs trebruk
At tilgang til natur kan fremme
positive følelser og redusere
negative følelser er dokumentert
i en rekke psykologiske studier.
Vi føler oss rett og slett mer vel i
slike miljøer. I tillegg har resultat-
er fra flere studier vist at tilgang
til natur kan fremme vår evne til
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å hente oss inn fra stress, der
grad av stress måles fysiologisk
som blodtrykk, puls, muskel-
spenninger, økt elektrisk aktivitet
i hjernens alfabølger og hudens
evne til å lede elektrisk strøm. 

I Canada utførte David Fell en
studie hvor han undersøkte om
trematerialer i kontorlokaler kan
ha en stressreduserende effekt15.
Et kontorlokale ble innredet 
på fire måter: (a) både synlige
trematerialer og planter, (b) kun
synlige trematerialer, (c) kun
planter, men uten synlige tre-

materialer og (d) hverken synlige
trematrialer eller planter. Fell
fant at kontorlokalene med 
trematerialer hadde en stress-
reduserende effekt. Ved å måle
hudledningsevne på forsøks-
personer i de fire kontormiljøene
viste Fell at den stressreduser-
ende effekten i trerommet kunne
forklares statistisk. Det var ingen
statistisk sikre forskjeller i stress-
reduksjon for de andre kontor-
ene. I tillegg fant han heller ikke
noen effekt av kombinasjoner
mellom trematerialer og planter.

Bruk av tre innendørs
En norsk fokusgruppeanalyse
studerte sammenhengen mellom
materialbruk og opplevelse av
innemiljø16. I undersøkelsen ble
det blant annet lagt vekt på å
kartlegge om enkelte bygge-
materialer forbindes med et godt
innemiljø. Deltakerne mente at
tre er et materiale som kan bidra
til et godt inneklima, spesielt
fordi det oppfattes som levende
og har en lun, varm effekt. De
mente videre at trematerialer
kan brukes i både gulv, tak,
vegger og møbler, men uten at
det måtte overdrives. Dersom
det utelukkende brukes tre i et
rom kan det rett og slett bli for
mye.

I følge deltakerne virker variasjon
og kontraster i materialbruk
positivt inn på deres oppfatning
av et innemiljø, som for eksemp-
el å bruke treprodukter med for-
skjellige uttrykk, ulike overflate-
behandlinger eller treslag, og
kombinere forskjellige typer
byggematerialer. Materialene
som brukes måtte imidlertid gi
et helhetlig inntrykk og passe
inn stilmessig. Å benytte tre slik
at det berøres under bruk ble
oppfattet som positivt. Fliser,
teglstein og naturstein ble i til-
legg til tre forbundet med et godt
innemiljø, samtidig som at det
ble lagt vekt på at materialene
må harmonisere med rommene
de brukes i. 

Tregulv ble generelt godt likt
fordi det gir en lun følelse og et
solid inntrykk. For eksempel i
en leilighet der det ikke er brukt
tre på vegger eller tak, oppfattes
tregulv som en god måte å bruke
tre på for å få variasjon i materi-
albruken. Gruppen mente
imidlertid at det er viktig å være
klar over at tregulvmaterialene
også skal oppfylle praktiske 
formål, være godt å gå på, 
samt være enkelt å rengjøre 
og vedlikeholde. 
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Naturlige 
byggematerialer
Naturlige eller naturnære mater-
ialer oppfattes gjerne som sunn-
ere, mer tiltalende og sanselige,
samt bedre for miljøet11. Det har
vært gjennomført undersøkelser
som kartlegger forsøkspersoners
oppfatninger av begrepet natur-
lighet (jfr. engelsk naturalness).
Disse undersøkelsene viser at
menneskers oppfatning av om et
materiale er naturlig påvirkes av
(a) tilsetning av stoffer som ikke
forekommer naturlig i materialet,
(b) kjemisk eller mekanisk 
bearbeiding av materialer, og 
(c) kombinasjoner av materialer
som ikke forekommer i naturen.

Deltakerne i fokusgruppe-
analysen karakteriserte naturlige
materialer som rene og robuste 
(tåler mye), og fremhevet også 
at de ikke hadde skadelig av-
gassing. Bruk av naturlige materi-
aler virket gunstig inn på
hvordan et innemiljø oppleves.
Materialer som ikke er naturlige
fikk mindre positive karakterist-
ikker, for eksempel som brann-
farlig, kreftfremkallende og 
ubestandige.

Det var konsensus om at bygge-
materialer som hadde gjennom-
gått liten grad av videreforedling
og som ikke var tilsatt kjemiske
stoffer, kunne regnes som natur-
lige, som for eksempel trevirke
og stein. Enkel videreforedling
ble akseptert, mens bearbeiding 
i omfattende industrielle proses-
ser gjorde at materialer mistet
sine naturlige egenskaper.
Videre ble det i fokusgruppen
lagt vekt på at naturlige bygge-
materialer er miljøvennlige,
gjenbrukbare og organiske, samt
også av lokal opprinnelse.

Det var ikke klare skiller mellom
når et materiale er naturlig og
når det går over til å bli det mot-
satte. Et eksempel er malt tre-
panel. Her er meningene delt.
Mange mener at malte paneler
fortsatt har et naturlig uttrykk,

men det er også mange som 
oppfatter malingen som et
kunstig tilsetningsstoff og at 
trepanel dermed mister mye av
sine naturnære egenskaper når
det blir malt. 

For å undersøke nærmere hvilke
materialer som oppfattes som
naturlige har det blitt gjennom-
ført en undersøkelse der forsøks-
personene ble bedt om å vurdere
grad av naturlighet for ulike 
materialprøver17. Forsøksper-
sonene ble bedt om å bedømme
to sett med materialprøver: 
Små prøver på 10 x 10 cm og
veggseksjoner på 60 x 200 cm.
Materialprøvene skulle bedøm-
mes som enten ”naturlige” 
eller ”ikke naturlige”. Figur 2
vises hvor stor prosentandel av
deltakerne som vurderte material-
prøven som naturlig. Det er
tydelig at produkter av heltre og
stein oppfattes som mest natur-
lige. I den andre enden av skalaen
kommer produkter av metall og
plast. For enkelte prøver er det
store forskjeller mellom evaluer-
ingene av små biter og veggsek-
sjoner. Dette gjaldt spesielt for
malt furu, malte fiberplater og
OSB (Oriented Strand Board).
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Figur 2. Prosent som synes et materiale er naturlig. Prøver vurdert som enten
naturlige eller ikke naturlige. 

OSB, et av undersøkelses paradokser:
Små prøver karakteriseres som 
naturlige, mens mange oppfatter
store prøver som ikke-naturlige. 

Mer naturlig blir det ikke! Furu med
kvist og kvaelomme.

Stein oppfattes som et naturlig 
materiale.



Etikk og miljø
Valg av byggematerialer har både
etiske konsekvenser og miljø-
konsekvenser. I følge fokus-
gruppedeltakerne er det vanlig å
forholde seg til at det offentlige
skjøtter oppgaven med å vurdere
disse egenskapene. Det er
imidlertid stor forskjell på hva
som legges i begrepet ”miljø”, 
og at produkter er miljøvennlige.
Begreper som miljøvennlig, øko-
logisk og naturlig brukes gjerne
om hverandre, noe som tyder på
at enkeltpersoner tolker disse
begrepene forskjellig. Dette 
illustreres ved at det er stor
variasjon i hvilke kriterier som
legges til grunn for å definere
miljøegenskaper (for eksempel

bruk av giftstoffer i produksjonen,
kortreiste produkter, resirkulerte
råvarer eller sertifisert råvare).

For mer informasjon;
Treindustriens Lille grønne,
http://www.treteknisk.no/full-
story.aspx?m=1170&amid=11574

Design og bruk av
forskningsresultater
Det er en økende interesse for
hvordan arkitektonisk utforming
kan påvirke helse og trivsel.
Temaet har blant annet tidligere
blitt beskrevet i Tidsskrift for
Den norske legeforening18. Ved
bruk av forskningsresultater i
design, såkalt evidensbasert 

design, er målsettingen å gi 
beslutningsdeltakere viten-
skapelig basert informasjon 
om hvordan fysiske omgivelser
bør utformes, derfor benyttes 
resultater fra forskning i design-
prosessen. Selv om evidensbas-
ert design har relevans for de
fleste bygninger, har det hoved-
sakelig vært fokusert på sykehus
og helseinstitusjoner19. Ideen er
at man bør tilstrebe en utforming
av fysiske omgivelser som
fremmer både fysisk og psykisk
helse og trivsel. Fysiske omgiv-
elser med terapeutisk/helbred-
ende potensial skal ha mulighet
for brukerpåvirkning, sosial
støtte, positiv distraksjon, samt
nærvær av naturelementer og
fravær av negative miljøfaktorer
som støy, dårlig luftkvalitet, osv.
Effekten kan forsterke den
helende prosessen som finner
sted både fysisk og psykolog-
isk20. 

Riktig bruk av naturlige materi-
aler gir både høy preferanse og
god evaluering med hensyn til
hvorvidt rommet oppfattes be-
haglig, naturlig, beroligende og
trygt21. Dette er resultater som
bør tas i betraktning ved utform-
ing av de fysiske omgivelsene på
for eksempel helseinstitusjoner
eller i offentlige bygg.

Konklusjon
En gjennomgang av tidligere
forskning tyder på at det er 
belegg for å hevde at bruk av 
tre kan ha en positiv psykologisk
effekt, og at trebruk i innemiljøet
derfor også kan være bra for
brukernes trivsel og velvære 22,15.
Treoverflater sanses både visuelt
og ved berøring. Det ser ut til at
opplevelsen forsterkes når tre-
virkets visuelle og berørings-
messige egenskaper kombineres. 

Tre er et byggemateriale som for-
bindes med et godt innemiljø,
fordi det oppfattes som et mater-
iale som gir god luft, og en lun
og varm effekt. Det er viktig at

Norsk Treteknisk Institutt • Trefokus6

FOKUS på tre

MIL
JØMERKET

Den Norske Opera.



materialbruken bidrar til å skape
en helhet, og at det er tilpasset
tid og sted. Dersom ett materiale
dominerer totalt, oppfattes det
gjerne som negativt. Variasjon
kan man oppnå ved å finne gode
materialkombinasjoner. Det er
med andre ord viktig å tenke
helhetlig og variasjon når man
velger byggematerialer.

I fokusgruppediskusjonene ble
trebruk først og fremst forbundet
med anvendelser i boliger, siden
det er et materiale som oppfattes
som koselig, lunt og varmt. 
I offentlige bygg er det fare for at
utstrakt trebruk gir et inntrykk
som ikke stemmer overens med
bygningens funksjon. For at tre
skal fungere som byggmateriale 
i offentlige bygg, kan det derfor
være aktuelt å bruke eller ut-
vikle produkter som ikke for-
bindes med boliger. 

Bruk av tre i enkeltelementer er
positivt. Dette skaper variasjoner
med personlige løsninger. Tre er
derfor godt likt brukt som gulv.
Gulv har på lik linje med rekk-
verk og møbler en følbar dimen-
sjon. Det er påfallende hvor ofte
det nevnes at tre bør anvendes i
produkter som man faktisk
kommer i kontakt med. Dette
fremheves gjerne som en god 
anvendelse av tre i offentlige
bygg. Trematerialer kan også gi
et individuelt inntrykk etter
bruk. Slitasje er ikke nødvendig-
vis negativt, men kan tvert i mot
gi en personlighet eller gjøre at
produktet oppfattes som unikt
og autentisk. At materialer eldes
med stil er et faktum som både
burde kunne anvendes og med
hensyn til drift og vedlikehold.
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