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INFORMASJON OM MARKED OG PRODUKTER.
Vi er inne i en tid med store forandringer i tilgang og pris på trebaserte byggevarer. Spesielt
OSB har hatt store endringer siden starten av året og det ser ut til at dette vil vedvare en god
stund fremover.
Våre OSB leverandører endrer prisene på kort varsel, gjerne bare 2-3 uker i forkant. Dette gjør
det meget krevende for oss og andre importører å vite hva vi må betale for OSB neste måned,
og dermed hvilken pris vi kan tilby dere.
Alle ordre vil derfor bli fakturert til leveringstidspunktets pris, og vi må be om forståelse for at
det er den eneste måten vi kan tilby OSB slik leverandørmarkedet er for tiden.
Dere vil bli holdt oppdatert så langt det lar seg gjøre om hvilken pris og leveringstid som
gjelder til enhver tid, ved at ordrebekreftelsene blir oppdatert fortløpende.
Fra mai og utover ser det ut til at prisene på OSB vil være en god del høyere enn tilsvarende i
gran kryssfiner. Som dere ser av vedlagte belastnings tabell så kan man som regel gå ned en
tykkelse ved bruk av gran kryssfiner kontra OSB. Det vil da i mange tilfelle lønne seg å kjøpe
kryssfiner, f.eks. 12mm kryssfiner i stedet for 15mm OSB. Eller 15mm kryssfiner i stedet for
18mm OSB.
Går man for denne løsningen kan man også bruke WISA-WR (vannavstøtende) kryssfiner og
det blir fremdeles en god del rimeligere enn OSB.
OSB halvformater blir borte på ubestemt tid. Det skyldes effektivisering i produksjonen hos
OSB produsentene, og de fjerner dermed de formatene som tar mest kapasitet. Men vi kan
fortsatt tilby halvformater i kryssfiner, og det er en stor fordel i forhold til HMS og håndtering.
Siste nytt om OSB er at det ikke lengre er mulig å bestille mix direktebiler fra produsent.
Heretter vil man kun få en varelinje per bil, dvs. enten bare 12mm helformat, eller bare 15mm
helformat osv. Denne endringen gjennomføres umiddelbart, og vil medføre at ordre som
allerede ligger inne må endres. Vi tar kontakt med de dette gjelder.
Fordelen vil være en raskere utkjøring av ordre etter produksjon, da produsenten ikke behøver
vente på andre varelinjer som skal produseres senere.

Byggform har nylig gjort en avtale med en russisk produsent av OSB for å sikre mer volum og
bedre tilgang på dette produktet. Produsenten heter Kalevala, og det er en moderne fabrikk
med høy kvalitet på produktene. De første leveringene fra denne produsenten kommer til vårt
lager første uken i mai, og vi vil deretter få regelmessige leveringer hver måned.
Vi har igangsatt et prosjekt sammen med SINTEF får å utarbeide en SINTEF Teknisk
Godkjenning på Kalevala OSB. Prosessen er godt i gang, og dokumentet forventes å være klart
i løpet av 2-3 måneder. Kalevala OSB er selvsagt CE-merket med ekstern produksjonskontroll,
og kan derfor brukes i norske bygg på lik linje med OSB fra andre produsenter.
Vi håper dette kan bidra til at tilgangen på OSB blir mer stabil og forutsigbar for våre kunder.
Hør gjerne med din selger i Byggma eller direkte med Byggform om dette kan være aktuelt for
dere.
Vi ser at markedet strammer seg også på bjerk kryssfiner, og leverandør prisene fra Russland
og deler av EU vil få en solid økning fra 1. mai. Prisvarsel blir sendt denne uken. Leveringstiden
øker også, og det betyr at det er viktig å være ekstra tidlig ute med bestillinger på alle typer
bjerk kryssfiner. Det gjelder også oljede og filmbelagte plater til forskaling o.a.
Som alternativ til europeisk bjerk kryssfiner har vi gode produkter i poppel og bjerk fra Kina.
Herfra er prisjusteringene mye mindre selv om sjøfraktratene har doblet seg siden nyttår.
Den ekte Byggform Oljet Combi og Byggform Film Combi til forskaling i format
15x1500x750mm fra Kina vil fremdeles være et lønnsomt alternativ til oljet og film bjerk
kryssfiner fra EU og Russland. Vi har også utviklet en Byggform Oljet Gran Combo
15x1500x750mm som er et rimeligere og fullkomment alternativ til Oljet Gran fra Finland.
Vi takker dere for samarbeidet, og håper dere tar kontakt dersom det er behov for mer
informasjon. Dere er viktige for Byggform og Byggma, og vi vil gjerne hjelpe dere med å finne
de beste løsningene til enhver tid. Gode råd er gratis. La oss hjelpe dere med å spare tid og
penger.
Vi ønsker dere en riktig god vår og sommer, og vi ser frem til å møtes igjen når pandemien er
bekjempet.
Med vennlig hilsen
Byggma ASA / Byggform AS
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Kronospan OSB
WISA Gran kryssfiner
Snølast
Minste
Snølast
Minste
kN/m2
platetykkelse
kN/m2
platetykkelse
mm
mm
Tak tekket med vanlig tekkemateriale (takstein, takbelegg etc.)
15
≤ 6,0
12
≤ 6,0
c/c 600
≤ 7,0
18
≤ 8,0
15
≤ 9,0
22
≤ 9,0
18
Sperre- eller
takstolavstand
mm

c/c 900

c/c 1200

≤ 3,5
≤ 4,5
≤ 6,0

15
18
22

≤ 4,0
≤ 4,5
≤ 6,0
≤ 8,0

12
15
18
21

≤ 2,5
≤ 3,5

18
22

≤ 2,5
≤ 4,0
≤ 5,0

15
18
21

≤ 2,5
≤ 4,5
≤ 6,0

15
18
22

≤ 3,5
≤ 5,0
≤ 8,0

12
15
21

Tak tekket med torv
c/c 600

Omregning kN til kg

1 kN ≈ 100 kg

Slik leser du tabellen
1. Finn riktig sperre avstand, f.eks. c/c 600
2. Finn maks snølast, f.eks. 7,5 kN = 750 kg
3. Da ser du av tabellen at man kan bruke OSB 22mm eller Gran kryssfiner 15mm
4. Dersom det skal legges torvtak, se nederste del av tabellen.

