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Norvēģija:
• 37% no kopējās platības ir meži
• Puse no pieejamās meža platības ir augošais mežs un pusi ir iespējams 

izmantot ražošanā/tautsaimniecībā
• Pieejamā koka kubatūra Norvēgijas mežos ir trīs reizes lielāka nekā 

pirms 100 gadiem ar vairāk nekā 80 miljadriem koku, kas pielīdzināms 
apmēram 920 m3 būvkoka

• Gaidāmais pieaugums nākamajos 20 gados par 50%
Latvija:
• 52% no kopējās platības ir mežs*
• 592 m3 kopējais koka apjoms*

* Meža nozere Latvijas netakarības gados, 2011

Koks kā produkts un materiāls
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Koks kā produkts un materiāls

Koks ar pievienoto vērtību:
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Koks klimata kontrolei:

1. Fotosintēzes ir process, kurā CO2 un H2O
ar saules enerģijas palīdzību tiek
pārveidots par cukuru un skābelki. Tas
nozīmē, ka koks piesaista CO2 no gaisa un
saista slāpelki kā cukuru biomasā jeb kokā.
Egle vai priede piesaista apmēram 0.7-0.8
tonnas CO2/m3.

2. Koksne arī nav ierobežots resurss, kā
piemēram smilts. Kā arī kokse nepatērē
daudz enerģijas resursu salīdzinājumā ar
cementu, tēraudu, alumīniju vai betonu.

Koks kā produkts un materiāls
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Koks kā produkts un materiāls

CO2 emisijas ražošanas fāzē, kg no CO2/m3.
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VERKET I MOSS

Projekts materiālu salīdzinājumam
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Projekts materiālu salīdzinājumam

CO2 izmeši uz konstrukcijām, tonnas CO2

Iespējams par 90% samazināt izmešu 
daudzumu, ja nesošās konstrukcijas tik 
veidotas no koka, nevis tērauda vai betona.

Kopējais CO2 izmeši daudzums, tonnas CO2
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Plusi:
• Samazināts būviniecības laiks
• Atvieglotāka loģistika un ražošana
• Mikroklimats
• Samazināts izmešu daudzums
Mīnusi:
• Jasargā no apkārtējas vides iedarbības
• Akustiskās īpašības
• Zināšanu trūkums
• Standartizācija
• Cena

Projekts materiālu salīdzinājumam
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*Apmēram par 2-8% dārgāki projekti nekā projekti no «tradicionālajiem»
materiāliem.

Projekts materiālu salīdzinājumam
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Modernās koka konstrukcijas 

1) Škērsi-līmētais koks 2) Līmkoks

3) Kasešu tipa pārsegumi 4) Koka-betona grīdas
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Modernās koka konstrukcijas – uguns drošība 

Uguns klases:
1. Privātmājas, vasarnīcas
2. Ēkas līdz 4.stāviem
3. Ēkas no 5.stāviem 
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Modernās koka konstrukcijas – mitrums
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Modernās koka konstrukcijas – ietekme uz veslību

• Stresa līmeņa mazināšanās.
Koka virsmas biežī tiek
uztevertas kā dabīgas un
tuvu dabai, kā arī veselīgas,
pievilcīgas un jutekliskas.
Tās sniedz svaigāku gaisu un
nomierinošu efektu

• Psihofizioloģisku efektu.
Petnieki no Autrijas
kostatēja, ka bērniem kurus
māca telpās veidotās no
koka, samazinās sirds puktu
skaits, apmēram par 6
sitieniem/minūtē.

• Koka izmantošana offisa telpās. Pētnieki no
Kanādas secināja, ka ofisa ēkās kas
veidotas no koka atstāj pozitīvu iespaidu
uz tās izmantotājiem. Samazinās
asinsspiediens, mazāks saslimstības
rādītājs.
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Škērsi-līmētais koks

Škērsi-līmētais koks plašāku atpazīstamību ieguva deviņdesmito
gadu vidū un pirmo pētījumus ar šķērsi-līmēto koksni veic Austrijā.
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Škērsi-līmētais koks

Vielgs un stiprs.

Charuhas K. Karalkar, Comparative Study of Structure Using 
Composite Members And Conventional Members
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Elementu projektēšana

Koku konstrukciju projektēšanas ieteikumi
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BIM vai modeļa brieduma indekss

Koku konstrukciju projektēšanas ieteikumi

100: skiču projekts

200: gatavs koncepts

300: gatavs starpdisciplīnu sadarbībai 

350: izpildīta starpdisciplīnu sadarbība

400: no BIM modeļa gatavs ražošanai un 500: 
precīzi kā objekts 

https://www.rif.no/wp-content/uploads/2018/11/mmi-modell-modenhets-indeks.pdf

https://www.rif.no/wp-content/uploads/2018/11/mmi-modell-modenhets-indeks.pdf
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Elementu projektēšana

Atgriezumi apmēram 5-20%

Koku konstrukciju projektēšanas ieteikumi



Aivars Vilguts25

Projektēšanas pamatprincipi:
1. Koka ēku projektiem 2/3 laiku jāpavada projektējot un

1/3 būvējot
2. Nesošo konstrukciju izmakas apmēram 8-10% no

kopējām izmaksām
3. Transportēšanas izmakas: viena kravas mašīna var

pārvest apmēram 45 m3 koka, 1000 – 5000 EUR
4. No paša sākuma jāparedz koka konstrukcijas. Bieži ēkas

kuras paredzētas betona vai tērauda konstrukcijām nav
paredzētas optimālām koka konstrukcijām

5. Parametriskā projektēšana

Koku konstrukciju projektēšanas ieteikumi
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Parametriskā projektēšana
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https://www.ntnu.edu/kt/research/csdg/research/bridge-generator

Parametriskā projektēšana

https://www.ntnu.edu/kt/research/csdg/research/bridge-generator


Aivars Vilguts

aivars.vilguts@ntnu.no
aivars@oslotre.no

aivars.vilguts@gmail.com

www.oslotre.no
www.woodsol.no
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