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Trevirke er et fornybart 
byggemateriale…

• Kretsløpsressurs

• Klimavennlig
• binder CO2

• produksjon av trelast lite klimabelastende

• trelast kan erstatte materialer med 
klimabelastning

• Energieffektiv
• lavere energiforbruk i produksjon enn i 

andre materialer

• ofte bruk av bioenergi i produksjon av 
treprodukter



Trevirke er et biologisk 
komposittmateriale

• Stor spredning i egenskaper
• Mellom treslag

• Innenfor samme treslag

University of Canterbury, 1996. Design by Mark Harrington



Cellulose 
(40 – 60%)

Lignin
(18 - 40%)

Hemicelluloser

(6-30%)

Kjemisk sammensetning av 
cellevegg



Mikrofibriller - et naturlig 
komposittmateriale

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2013/gc/c2gc36364j



Prinsipiell oppbygging av en 
enkeltfiber

Ref: Côtè/Haygreen



Bartrær og løvtrær

Bartrær

• Omtrent 550 arter

• Furu, gran, einer og barlind i Norge

• Evolusjonær mindre utviklet

• 2 celletyper

Løvtrær

• Omtrent 60.000 arter

• Bjørk, eik og ask i Norge

• 5 celletyper

Gran Furu

Eik Bjørk

SpredtporetRingporet

Kirsebær

Semiringporet



Trevirkets anatomiske retninger

Radiell

Tangentiell

Lenge



Treets ulike lag

Kjerneved

Yteved

Bark

Sommerved

Vårved

Bast

Kambium



Væskestrøm i treet



Vårved

Sommerved

Sommerved

Margstråler

Harpikskanaler

Trakeider



Linsepore - torus

Jevnt trykk Ensidig trykkfall



Linsepore - torus



Kjerneved og yteved

Kjerneved

• Døde celler som ikke deltar i vanntransporten

• Dannes i sentrale deler av stammen

Yteved

• Døde celler som deltaer i vann og 
næringstransporten

• Inneholder fett, sukkerarter, stivelse og 
proteiner

→Liten synlig forskjell hos gran, stor hos furu



Andre vedtyper

Løvtrær Bartrær

Strekkved Trykkved

H. Jamamoto

Reaksjonsved / Tennarved



Fuktighet på tvers i furu 



Fuktinnhold på cellenivå

u > 30% u ~ 30% u = 0%

Naturtilstand 

(yteved)
Fibermetning Tørt



Krymping

Trevirket krymper når det tørker

Krympingen innen et treslag avhenger av

• Densitet

• Mikrofibrillvinkel

• Retninger i veden

• Radial

• Tangential

• Lengde



Trevirke er et biologisk 
komposittmateriale

• Stor spredning i egenskaper
• Mellom treslag

• Innenfor samme treslag

University of Canterbury, 1996. Design by Mark Harrington



Styrke og sortering
Bøyefasthet

I tillegg er det krav til karakteristiske

verdier for E-modul og densitet

C18 C24 C30



Styrke og sortering

Sorterer mht. ulike egenskaper 
som:
• Kvist

• Sprekk

• Tennarved

• Årringbredde

• Densitet

• Deformasjoner

• Råte

• Fiberhelling

• osv.



Maskinell styrkesortering



Kamerasortering



Naturlig holdbarhet

Forskjeller mellom 
treslag

Kjerneved/yteved

Permeabilitets-
forskjeller mellom 
treslag

• Holdbarhet

• Impregnerbarhet

Ubehandlet trevirke:
• Ikke jordkontakt

Typisk ”farekart” for soppangrep (i yteved) (Tronstad 2002)

For lite oksygenFor lite
fritt vann

For lav temperatur

For høy temperatur



Andre egenskaper

Akustiske
• Trevirke er et unikt materiale for musikkinstrumenter

Resonansevirke

• Trevirke ikke så bra som en del andre materialer når det gjelder 
lydgjennomgang i konstruksjoner

• Trevirkets dempingskapasitet er imidlertid høyere enn for de fleste andre 
konstruksjonsmaterialer

Elektrisk ledningsevne
• Tørt trevirke har svært lav 

ledningsevne,men den stiger 
med økende trefuktighet



Andre egenskaper forts.

Spesifikk varmekapasitet
Tørt trevirke (i området 0-100 °C): 1,40 kJ/kg°C

20 % trefukt. (i området 0-100 °C): 1,80 kJ/kg°C

Stål (ved 25 °C): 0,46 kJ/kg°C

Betong (ved 25 °C): 1,05 kJ/kg°C

• Tre har en høyere spes. varmekap. enn de fleste metaller

Varmeledningsevne
• Trevirke har en meget lav varmeledningsevne sammenlignet med andre 

materialer
0,12 W/mK (12 % trefukt, på tvers av fiberretningen)

• Treslag med høy densitet isolerer dårligere enn virke med lav densitet



Andre egenskaper forts.

Varmeutvidelse
• Tre utvider seg noe ved oppvarming

• Helt underordnet i forhold til fuktbevegelser

• Gran og furu:
0,005 mm/mK (paral. med fiberretn.)

0,04 mm/mK (tvers av fiberretn.)

• Varmeutvidelsen er betydelig lavere
enn for en del andre byggematerialer

Brann
• Under forbrenningen vil pyrolysesonen 

trenge langsomt innover i virket pga. lav 
varmeledningsevne, særlig i kullsjiktet

• Trevirke har stor evne til å beholde sin 
styrke under brann



Oppsummering

Trevirke er et biologisk materiale med tilhørende store variasjoner

Miljøvennlig produkt basert på en fornybar ressurs

Må sorteres for å få homogene kvaliteter

Sterkt i forhold til egenvekt

Lett å bearbeide både ved fabrikk og ved byggeplass

Trevirket er hygroskopisk
• Viktig med rett trefuktighet for ulike produkter

Må beskyttes dersom det utsettes for store værpåkjenninger

Trevirke brenner, men beholder styrke og form mye bedre enn mange 
andre materialer under brann

• Ofte inventar som er brannårsak og som brenner



Thank you for listening!


