
Et halvdagskurs med en grunnleggende introduksjon til trebruk i større bygg og konstruksjoner med tanke på noen av 
utfordringene det er med tre.

Overordnet gjennomgang av:
Historikk

Byggemetoder - Grunnleggende om prefabrikasjon og elementproduksjon.
Brann & Lyd

Miljø og Klima
Levetid og vedlikehold

Erfaringer fra byggeplass
Hva må jeg ta hensyn til når jeg bygger i tre sammenlignet med et typisk betong og stål-bygg? 

Presentasjonsformen vil være en gjennomgang av bygde og teoretiske eksempler.
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OSLOTRE ARKITEKTUR & KONSTRUKSJONSTEKNIKK
TOLLBUGATA 6, 0152 OSLO
OSLOTRE.NO

JØRGEN TYCHO



OSLOTRE AS    :    ARKITEKTER   - INGENIØRER   - MONTASJE



OSLOTRE ARKITEKTUR & KONSTRUKSJONSTEKNIKK         - Spesialister på trekonstruksjoner

Oslotre arbeider med arkitektur og design, rådgivning, prosjektering, leveranse og montasje av større og mindre 
trekonstruksjoner, med massivtre- og limtrekonstruksjoner som spesialfelt. 

Kontoret består av arkitekter og ingeniører med en bred erfaring innenfor arkitektoniske typologier og med en 
spesialisering innenfor trekonstruksjoner.

Oslotre har i tillegg til arkitekt- og ingeniørfaglig kompetanse, bakgrunn som gründere av massivtreproduksjon, og som 
entreprenør på større byggeprosjekter. 

Vi arbeider tett opp mot produksjons- og leverandørledd og fungerer ofte som et bindeledd mellom prosjektering, 
produksjon, leveranse og entreprenør i større byggeprosjekter.  

Oslotre har en helhetlig tilnærming til byggfaget og arbeider med utstrakt bruk av tre som byggemateriale.
På den måten søker vi å oppnå sunne, solide og økonomiske byggverk, hvor både mennesket og naturen skal være i sentrum. 





OSLOTRE AS

KLT

ARKITEKTUR

MONTASJE

TRE-DESIGN
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CAD-DESIGN



OSLOTRE.NO Massivtreproduksjon - Massiv Lust AS - 2010-15





OSLOTRE.NO Massivtre montasje - Massiv Lust AS - 2010-15
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Hytte i Jostedalen – 2015
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Hytte i Jostedalen – 2015
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Trematerialer i alle 3 strukturelle sjikt

55% av tømmerstokk
Primærkonstruksjon og kledning

45% GROT
Isolasjon, bioenergy og cellulose

Tre i alle 3 sjikt
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Villa i Oslofjorden– 2016/18



OSLOTRE.NO Villa i Oslofjorden– 2016/18



OSLOTRE.NO

Villa i Oslofjorden– 2016/18





OSLOTRE.NO
Påbygg i tre på eksisterende bygård I Oslo Sentrum - 2015

OSLOTRE ARKITEKTER
Påbygg 2015
www.oslotre.no
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OSLOTRE ARKITEKTER
Badehus 2013
www.oslotre.no
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OSLOTRE ARKITEKTER
Eikebad 2018
www.oslotre.no
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OSLOTRE ARKITEKTER
Eikebad 2018
www.oslotre.no
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SAUNA Lofoten 2018
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Klippehotell – Henningsvær -2019-2020
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Klippehotell – Henningsvær -2019-2020
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KLT villa i Sogn – 2015-16 
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KLT villa i Sogn – 2015-16 
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KLT villa i Sogn – 2015-16 
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Bjørkelangen Skole 1-10 – 15 000 m2 - Aurskog Høland - 2016-17
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Bjørkelangen Skole 1-10 – 15 000 m2 - Aurskog Høland - 2016-17
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Bjørkelangen Skole 1-10 – 15 000 m2 - Aurskog Høland - 2016-17
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Fåberggata Omsorgsbygg– Lillehammer - 2016-17
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Fåberggata Omsorgsbygg – Lillehammer - 2016-17
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Drøbak – Ny Tre Bydel- 2016-17



Økologibygget– Rødtvet – Oslo - 2018



Økologibygget– Rødtvet – Oslo - 2018
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320 Studentboliger in KLT – 12 etasjer - Oslo- 2019-2020
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320 Studentboliger in KLT – 12 etasjer - Oslo- 2019-2020
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TRE & ARKITEKTUR

Historie, muligheter og inspirasjon fra andre prosjekter



År 743 Todaiji-Tempelet i Japan – 48 meter



År 1056 Sakyamuni Pagoda i Kina – 63,5 meter 



År 1714 Kizhi Pogost kirkene i Russland – 37 meter



1905 The Purse building, Dallas Texas – 5 etasjer



1905 The Purse building, Dallas Texas – 5 etasjer



1906 Butler Brothers Building - Minneapolis– 9 etasjer



År 1934 Gliwice Radiotårn i Polen – 118 meter



1992 - Vikingskipet Hamar - Niels Torp + Biong & Biong



1992 - Vikingskipet Hamar - Niels Torp + Biong & Biong

Limtrebue (gitterdrager)
Største lengde: 96 m
Største høyde: 4 m
Antall: 17 stk.



1992 - Vikingskipet Hamar - Niels Torp + Biong & Biong



1993 Sutyagin Huset, Arkhangelsk - 44 meter, 13 etasjer  – Revet i 2008



1998 – Oslo Lufthavn – Narud Stokke Wiig
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TRE & ARKITEKTUR

(Veldig) kort historie om Norske Skoger



Skogen
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1916 Tidsskrift for skogbruket: Norges skoger med stormskridt mot undergange

“Alle skogkyndige i vort land har forlængst været klar over, at skogens tilvekst ikke på langt nær dekker den aarlige hugst.” 

“Om mine beregninger, som jeg tror er nøkterne, allikevel skulle skille nogen hundre tusener fra det virkelige, de viser dog med klarhed, at våre
skoge nu gaar sin undergang i møde med stormskridt”

Dette førte til opprettelsen av Landsskogtakseringen Ved Skogforvalter Agnar Barth 
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I flere år fra 1950-tallet og utover ble det plantet så mye som 100 millioner småplanter hvert år
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Norsk Skog

IdagNorges landareal: 31 millioner hektar
Norges skogareal: 13 millioner hektar
Produktiv skog: 8.7 millioner hektar

Mer enn 1/3 av Norge er dekket av skog (37%)

Stående volum av tømmer i norske
skoger er i dag over tre ganger så
stort som for 100 år siden.
Det er idag over 920 millioner m3 
tømmer i Norske skoger. 

En økning med nærmere 50% i
volum over de siste 20 årene. 

Antallet voksne trær er over 10 
milliarder. 

Hvis man også teller med såkalte
småtrær er det tilsammen 80 
milliarder trær i Norge. 

Det vil si at det er cirka 16.000 
trær per nordmann.

Kilde: «Skogen i Norge»2012 
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Årlig vekst: 25 millioner m3  Årlig hogst: 7-10 millioner m3  Vi tar kun ut 1/3 av årlig tilvekst

Eldre moden skog dekker 40% av våre 
produkNve skogsområder



Politisk forankring av nasjonal tresatsing

Pkt. 6.6.1.2

Trekonstruksjoner og massivtre er utpekt fra 
departementet som hovedsatsningsområder 
(tre i bygg)

Organisert gjennom Regionale drivere hos Fylkesmenn i 
hele Norge, Trefokus, Tresenteret , NTNU.

Finansierings muligheter: 
Innovasjon Norge  v/Treprogrammet  30 mill 2012

2011-2012



Andre ”drivkrefter”

Nordiske Trebyer (Stavanger, Bergen, Trondheim, Helsinki, Växsjö) 

Forum Holzbau Nordic

Future Built

Norwegian Green Building Council / GRØNN BYGGALLIANSE

BREEAM  (BREEAM NOR var i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen 
for bygg og byggeprosesser i Norge.). 

Statsbygg  utredning omkring bruk av tre i offentlige bygg (april 2013).

Treteknisk + NAL (Ecobox) prosjektet «Tre og by» 

iTre nettverket 

Massiv Lust AS
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TRE & ARKITEKTUR

Konstruert tømmer / Engineered timber

Historie
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Limtre

Den første industrielle patenterte bruken var i Weimar, Tyskland i 1872
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Massivtrebroer - 1970 tallet - Canada



Planke på høykant lagt inntil hverandre og føyd sammen ved hjelp av et gjennomgående stålstag. 



Massivtreelementet slik vi kjenner det i dag ble utviklet på 
høgskolene i Sveits & Østerrike på slutten av 1990 tallet



Lett og sterkt

I forhold Nl vekt/styrke er trematerialer et av verdens sterkeste byggematerialer

Norsk gran har en densitet lik > 450 kg/m³.

Densiteten Nl armert betong er 2400 kg/m3
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CLT – Cross Laminated Timber - KLträ- X-lam – XL Ply – Mass Timber
Langsgående trelameller som bærende sjikt

KLT - krysslimt tre



Tverrgående trelameller som avstivende sjikt
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3 lags element

OSLOTRE.NO



Variasjoner og lagkombinasjoner er mulig : 3-5-7-9 lag

Bygger opp sjikt med 20-30-40mm tykkelser på lameller

OSLOTRE.NO



Tidlig Norsk produksjon av kryslimt massivtre på Moelven2005 - 2010







Kort byggetid og tørt bygg



God utnyttelse av treets egenskaper



Skrudde elementer, Aluminiumskruer

2008 - pågående 



Dyblede elementer, bøkedybler

2001 – 2006 - 2012

3 forsøk - Avviklet



2011 - 2016



Large format slabs



2019



Automatisering av produksjon, BIM og CNC Maskinering

TRE & ARKITEKTUR

Konstruert tømmer
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Produksjon
2 Limsystemer : MUF eller PU

MUF : 2 komponent lim
Limsystem: Prefere 4535/5035
Limpåføring: 330 g/m2

Formaldehydemisjon: Holder kravet til E1plus: 0,069<≤ 0,080 mg/m3

PU : 1 komponent
Polyretan lim
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Uniteam BM Mirror 5-axis CNC mill

Produksjonsareal: 9meter x 16meter x 6.5meter 
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YME vegg

Architect Snøhetta



Risa Meyer spiral staicase

http://risameyer.no/ Architect Tron Meyer
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Nordisk Massivtre AS
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2005 Svartlamoen Studenthus, Brenland & Kristoffersen - 5 etasjer



2005 Svartlamoen Studenthus, Brenland & Kristoffersen - 5 etasjer



2007 Viken Skog Hovedkvarter, Stein Halvorsen - 4 etasjer



2007 Viken Skog Hovedkvarter, Stein Halvorsen - 4 etasjer



2007 Murray Grove Tower – Waugh Thistleton Architects, London, UK – 28 meter – 9 Etasjer



2007 Murray Grove Tower – Waugh Thistleton Architects, London, UK – 28 meter – 9 Etasjer



2007 Murray Grove Tower – Waugh Thistleton Architects, London, UK – 28 meter – 9 Etasjer



2007 Murray Grove Tower – Waugh Thistleton Architects, London, UK – 28 meter – 9 Etasjer



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2008  - Prekestolen - Helen og Hard 



2011  - Vennesla Bibliotek - Helen og Hard 



2012  - LCT ONE – LifeCycle Tower, Dornbirn – Herman Kaufmann Architekten – 8 etasjer



2012  - LCT ONE – LifeCycle Tower, Dornbirn – Herman Kaufmann Architekten – 8 etasjer



Cree System





2012  - LCT ONE – LifeCycle Tower, Dornbirn – Herman Kaufmann Architekten – 8 etasjer





2013 Nye Pentagon – BAS arkitekter, Ås– 8 Etasjer



2013 Nye Pentagon – BAS arkitekter, Ås– 8 Etasjer





Pioneering work provides thousands
of student accommodation





2013 - THE RACE IS ON !

Michael Green



'The Case for Tall Wood Buildings'



2014 - Forté Building -Australia -Lend Lease Architecture – 10 floors



OSLOTRE.NO Stavanger – Norges trehovedstad?
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Trondheim – Norges neste trehovedstad?
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Elverum – Norges trehovedstad?



2015 – Treet i Bergen – Artec Arkitekter – 51 meter – 14 etasjer



2015 – Treet i Bergen – Artec Arkitekter – 51 meter – 14 etasjer



2015 – Treet i Bergen – Artec Arkitekter – 51 meter – 14 etasjer



2016 T3 Michael Green Minneapolis – 7 etasjer



2016 T3 Michael Green Minneapolis – 7 etasjer



2016 T3 Michael Green Minneapolis – 7 etasjer



2016 Moholt 50/50 – MDH Arkitekter – 9 etasjer



2016 Moholt 50/50 – MDH Arkitekter – 9 etasjer



2016 Moholt 50/50 – MDH Arkitekter – 9 etasjer



2017 Brock Commons – Acton Ostry Architects– 53 meter - 18 etasjer



2017 Brock Commons – Acton Ostry Architects– 53 meter - 18 etasjer



2017 Brock Commons – Acton Ostry Architects– 53 meter - 18 etasjer



2017 Brock Commons – Acton Ostry Architects– 53 meter - 18 etasjer



2018 Carbon 12 – Kaiser Group - Minneapolis – 8etasjer





Carbon12 weighs 25% of what it would have 
weighed had we built it with concrete.





2018 Unbuildt - FRAMEWORK Lever Architects Portland Oregon – 12 etasjer



2018 Kringsjå Studentby - AT Plan & Arkitektur – Oslo– 11 Etasjer



2019 Mjøstårnet – Brumunddal - Voll Arkitekter – 81 meter – 18 etasjer



2019 Mjøstårnet – Brumunddal - Voll Arkitekter – 81 meter – 18 etasjer



2019 Mjøstårnet – Brumunddal - Voll Arkitekter – 81 meter – 18 etasjer



2019 Mjøstårnet – Brumunddal - Voll Arkitekter – 81 meter – 18 etasjer



2020  - HoHo Vienna – Woschitz Group – 83 meter 



2020  - HoHo Vienna – Woschitz Group – 53 meter 



2020  - HoHo Vienna – Woschitz Group – 53 meter 



2020 Skellefteå Kulturhouse and hotell Sweden
– White Arkitekter – 76 meter – 19 floors
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320 Studenthousing in CLT – 12 floors - Oslo- 2018-20

2020 
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320 Studenthousing in CLT – 12 floors - Oslo- 2018-20

2020 



2019 SWATCH OMEGA – Biel Sveits
–Shigeru Ban Arkitekter

Parametric Design



2019 SWATCH OMEGA – Biel Sveits
–Shigeru Ban Arkitekter



Shigeru Ban Architects



Helen & Hard



4x4 inch

2x4 inch

Bottom Part optimized using ‘’Triangle’’
Mass: 61 810 kg

2019Galaxia



tension

compression

Normal force on each element 



Galaxia



Galaxia



Galaxia



Galaxia



Galaxia



Galaxia





Biomimetikk studiet av naturlige fenomener og etterligning av modellene, systemene og elementene i 
naturen for å løse komplekse geometrier i arkitekturen



Mulig fremtidige store trekonstruksjoner



Tokyo Plyscraper – Nikken Sikkei Architects -350 meter





Sidewalk Labs er Alphabet Inc.s urban innovasjonsorganisasjon. 
Målet er å forbedre den urbane infrastrukturen gjennom teknologiske løsninger, og takle 
spørsmål som levekostnader, effektiv transport og energibruk

Ny trebydel i Toronto





År 1056 Sakyamuni Pagoda in Kina – 63,5 meter 

År 743 Todaiji-Tempel in Japan – 48 meter



År 1056 Sakyamuni Pagoda i Kina – 63,5 meter – Kun treforbindelser



For at tre skal vare, må det detaljeres mot fukt
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Marked



71% av importerte bygningselementer
er tilnærmet rene treprodukter. 
Hytter og hus

Import av prefab hus og bygningselementer: En økning på 785 % over 20 år

Kilde: Norsk Trevare rapport 1 kvartal 2013 

PreFab moduler – marked : Norge



2015

PreFab moduler – marked : Norge

OSLOTRE.NO



Norge har gåd fra å være nedo importør Nl å bli
nedo eksportør av tømmer på 10 år. 

Norsk eksport av tømmer økte med 62% i for
sammenlignet med året før. Mye eksporteres Nl
Sverige som er den største utenlandske
leverandøren av trelast Nl det norske markedet.

Årlig importeres det omkring 150.000 
kubikkmeter trelast hit Nl landet. Det
Nlsvarer 21 prosent av trelasten som
brukes i nye bygg her i landet. Sverige er
største utenlandske leverandør, og
trelasten kommer Nlbake i form 
av moduler og elementer eller som
trelast Nl norsk byggevirksomhet.

Norwegian Wood

Kilde: Treindustrien tømmereksport utvikling 2012-14



Kilde: Norsk Treteknisk Institutt - Februar 2016

KLtre Marked: Norge



Kilde: Trebruk AS- Februar 2017
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Kilde: Studio Ergodomus 2018

KLTre marked : Verden - 2018
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Kilde: Studio Ergodomus 2018

KLTre marked : Verden - 2020 
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System Endringer



Klimarapport: Global Warming of 1.5 °C : IPCC

Systemendringer
Eksempel:

9% av alle insekter, 8% av 
alle plantearter og 4% av 
virveldyr mister mer enn 
50% av sid geografiske 
område ved en 1.5°C 
global oppvarming. 

Tilsvarende 18% av alle 
insekter, 16% av alle 
plantearter og 8% av alle 
virveldyr ved en 2°C 
økning.





Det er anslått at nærmere 7 milliarder mennesker vil bo i urbane områder i 2050.

Mer enn 4 milliarder mennesker bor i urbane områder globalt. 
FN anslår at 2007 var året da det for første gang var flere mennesker 
som bodde i urbane enn på landsbygda.

1950 – 2,5 milliarder



Bygninger og Bygg & Anleggsbransjen
36% av det globale endelige energiforbruket + ca. 40% av det totale direkte og indirekte globale CO2-utslipp

Dette inkluderer bygningsoperasjoner 28% + direkte og indirekte karbon utslipp tilknyttet til byggematerialer 11%.



Opptil 8% av verdens klimagassutslipp er nå fra sementproduksjon

Etter vann er betong det mest brukte stoffet på planeten.
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Dagens byggeskikk. Ikke uvanlig med  7-9 materialkombinasjoner i en vegg





Kjemiske byggprodukter som smøremembran, 
fugemasse, sparkel, lim...kan ha betydelige 
helseskadelige emisjoner. Det samme gjelder 
øvrige byggprodukter som for eksempel 
gulvbelegg, parkett, interiør  
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AVFALL I BYGGINDUSTRIEN – HVOR MYE KASTES
Verdens antagelig største uutnyttede ressurser; avfall. 
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AVFALL I BYGGINDUSTRIEN – HVOR MYE KASTES I NORGE

35 prosent kommer fra nybygg = 700 000 tonn
25 prosent kommer fra rehabilitering 
40 prosent kommer fra rivingI Norge alene produseres nesten to millioner tonn avfall i året: 
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AVFALL I BYGGINDUSTRIEN – HVOR MYE KASTES I VERDEN

Hvert år kastes to milliarder tonn materialer i verden



AVFALL

India



Innen 2030 skal vi kutte 40% av utslipp fra 1990-nivået.

Innen 2050 er målet 80 til 95 prosent reduksjon.

Iht EU-direktiv for energibruk i bygninger (EPBD Recast)

For å oppnå nullutslippsbygg, er det viktig å utvikle klimatilpassede byggekonsepter og løsninger 
basert på fornybare materialer med lave klimagassutslipp. 

Trebygninger er ett av svarene på disse utfordringene, og utviklingen av metoder og løsninger for 
ulike typer bygninger for fremtidige generasjoner er derfor av stor strategisk og markedsmessig 
betydning for de involverte parter
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Illustrasjon: Viken Skog

Skogen
Ungskog i god vekst absorberer mye CO2

Modne skoger vil gjøre det i mindre grad

Overmoden skog kan øke CO2-utslippene
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FOTOSYNTESE

Trærne fanger opp solenergi og 
produserer sukkerenergi, klorofyll, av 
vann fra jorden og CO2 fra luften.

Trærne avgir O2. Karbon C blir igjen i 
treet. Fotosyntesen er drevet av sollys
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/Swedish Wood



OSLOTRE.NO



OSLOTRE.NO



OSLOTRE.NO

BYER OG BYGNINGER SOM KARBONLAGRE
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OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år.

Det grønne skiftet = En biobasert økonomi

Bioverdirapporten
16.05.2014 

Tre som kjemi
Alt som kan lages av olje kan lages av tre
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Den grunnleggende forutsetningen for CO2-nøytraliteten til treverket er at trærne blir produsert bærekraftig
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Bioklimatisk Arkitektur

Klimatilpassede bygg som
integrerer passive systemer i
bygninger, og utnytter lokalt
klima og miljøkilder som for 
eksempel; 

sol, luft, vind, vegetasjon, 
vann, jord, himmel osv. for 
oppvarming, kjøling og
belysning av bygningene. 
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De 3 hovedelementene i et klimatilpasset bygg

Bærende Isolerende Beskyttende



Tre i alle 3 sjikt

OSLOTRE.NO
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Bruke 100% av tømmerstokken. Optimalisere materialbruk. Minimerer svinn. 

55% tømmer = Primærkonstruksjon og kledning 45% GROT = Isolasjon, bioenergi og cellulose
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90% CO2 reduksjon i bæresystemet fra stål/betongbygg 60% CO2 reduksjon i konstruktive bygningsdeler fra stål/betongbygg
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3 prinsipper med tre

1.En diffusjonsåpen og dynamisk veggkonstruksjon, hvor luft og vann på molekylært nivå tillates å 
passere gjennom veggen bidrar til at fuktighet som tas opp kan transporteres vekk og 
fuktproblemer kan unngås. Det er da ikke behov for tettende plastsjikt, dampsperrer, eller annet 
uorganisk materiale. 

2. Hygroskopi. Ubehandlede treoverflater innendørs evner å ta opp fuktighet fra luften og lagre i 
veggen gjennom treets hygroskopiske egenskaper. Dette kan brukes til å utjevne fuktbalansen i et 
rom, unngå kondens og mugg, midd og råte forebygges.

3. Hygrotermisk masse, betegnelsen på en latent varmeveksling mellom treverket og den 
omgivende luften, kort fortalt betyr det at det inntrer et faseskifte fra vanndamp til vanndråper 
som gir en betydelig energioverføring, og kan brukes som et passivt varme og kjølebatteri, 
samtidig vil termiske treghet i treverket hindrer en rask oppvarming eller nedkjøling av veggen.

Diffusionsåpent Hygroskopisk

(Hygro) Termisk

CLT

Prinsipper med tre for et sunt inneklima



Diffusjonsåpen overflate behandling av massivtre
Linoljemaling kalkmaling Silikatmaling

Lut

Voks

Såpe
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OSLOTRE ARKITEKTER
Badehus 2013
www.oslotre.no

Treoverflater gir energisparing

Holde på varmen –Døgnvariasjoner
Tørre treoverflater avgir energi til
rommet ved å ta opp damp fra luften

Oppvarming av bad
Baderomstemperatur øker opp til 5°C 
p.g.a dampabsorpsjon etter en dusj

Kjøling – sommerhalvåret
Treoverflater kan fuktes om natten ved
å slippe inn kaldere uteluft. Om dagen
brukes varmen til å tørke ut
treoverflatene. 

Redusert ventilasjonsbehov
Treoverflater jevner ut større
fuktbelastninger, derav mindre behov
for å ventilere ut fuktig luft. 

Kristine Nore 2014



OSLOTRE ARKITEKTER
Eikebad 2018
www.oslotre.no
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Opptak og uttørking – omgivelsene påvirkes

Opptak og 
uttørking av fukt

Konduktivitet

Overflatens 
karakteristikk



OSLOTRE.NO

BORG HAVN
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Høyskolen på Evenstad – Norges første ZEB-COM bygg

Oslotre arbeidet med utvikling av trekonstruksjonen til Høyskolen på Evenstad– 2015/16
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De fysiologiske effektene av Shinrin-yoku (skog-luft-bading)

Resultatene av fiendtlighet og depresjon gikk betydelig ned, og livsgleden økte betydelig
på skogsdagen sammenlignet med kontrolldagen.

Stressnivåer ble vist å være relatert til størrelsen på shinrin-yoku-effekten;
jo høyere stressnivå, jo større blir effekten.
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Planter i arbeidsmiljøet kan påvirke produktivitet under arbeid

Helseplagene som ble undersøkt var/er knyttet til dårlig luftkvalitet, som hodepine, dårlig konsentrasjon og trøtthet 
(neuropsykologiske), såre slimhinner og tørr hud. 

Resultatene viste 23% lavere nivå av plager med planter til stede, og signifikant nedgang for neuropsykologiske og 
slimhinnerelaterte plager.

(Fjeld et al. 1998)

Tre har psykologiske effekter på mennesker og en lignende stressreduserende effekt som naturen

(Marjut Wallenius, Doctor of Psychology at the University of Tampere (2014)

Wooden surfaces make a room feel warmer...and they also have a calming effect.
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Barn som ble undervist i 
et rom laget av heltre
reduserte hjerteslag per 
dag med 8600.

Tilsvarende 6 slag per 
minutt.

Bruk av tre kan ha en psykofysiologisk effekt

(Studie SOS – Schule ohne Stress 
| P. Seebacher – Holzcluster Steiermark, 

AT-Graz 2011)
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Tre i innemiljø gir en følelse av velvære
I en studie gjort av Norsk Treteknisk Institutt om 
byggematerialer og opplevelse av innemiljø, 
fremkommer det at innslag av natur i et lokale
virker positivt inn på menneskers oppfatninger
og opplevelser av sine omgivelser.

Treoverflater oppfattes gjerne som naturlige og
naturnære, sunnere, mer tiltalende og
sanselige. 

Det oppleves å gi god ren luft, og en lun og varm
effekt. 

OSLOTRE ARKITEKTER
Bolig Klokkarstua 2015
www.oslotre.no

(Bringslimark T, Nyrud AQ. 2010.)
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Treinteriører har en stressreduserende effekt

Det er påvist at trebruk i kontorlokaler
har en stressreduserende effekt.

• Lavere blodtrykk
• Lavere hjertefrekvens
• Færre forkjølelser
• Raskere tilbake fra sykdom
• Lavere smerteopplevelse
• Bedre konsentrasjon og fokus
• Lavere aggresjonsnivå

(David Fell. Canadian Journal of Green Building & Design 2015 )

Lund Slaatto arkitekter & Oslotre AS
Valle Wood 2019
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A l t a  O m s o r g s s e n t e r

5  O m s o r g s b y g g 24 000 m2 - 4000 m3
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5 OMSORGSBYGG I KLT– 24 000 m2 - 4000 m3 >CLT - Alta- 2018-19 



Vi jobber med PREFAB. Det er da veldig viktig at alle som er involvert i
prosjektet er klar over hva dette innebærer, da det er hovedfaktoren
for at prosjektet skal bli en suksess. 

Arkitekt er nødt til å forstå produktets begrensninger! 



Alt må prosjekteres i BIM = 2/3 av tidsbruk før byggeplass + 1/3 av tidsbruk på byggeplass

Prosjekteringsteam i samspillsfase må bestå av alle fag : 
- Tekniske fag må prosjektere seg ferdig tidlig
- Leverandører bør velges i tidligfase 





Tidlig involvering av ingeniør for produksjonstegninger fra fabrikk, eller
produksjonstegninger som en egen leveranse fra spesialisert firma for å minimere svinn. 
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Produksjonsplanlegging og prosjekteringsledelse må være veldig
tydelig på nivået av presisjon som er ønskelig på prosjektet. 
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Svinn %
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Alle involverte parter MÅ jobbe i BIM (Pre-fab baderomsmoduler og
heisleverandører jobbet IKKE i BIM. Dette bør være et krav fra
entreprenør. 
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Om ikke alle prosjekterer i BIM, hvem har da ansvar for grensesnitt? 



OSLOTRE.NO



OSLOTRE.NO

Maskinene jobber med under millimeter presisjon. Det betyr at 
vi har mulighet, men også et press på å være 100%. 

Tidlig medverkning fra tekniske fag er nødvendig
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Montasjelag ønsker 2D tegninger på papir. Dette betyr en del ekstra arbeid 
for prosjekterende da det pr. i dag ikke er mulig å generere automatisk. 
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Fremtid: 

Også montasjelag bør jobbe i BIM, slik at de 
alltid har siste oppdaterte underlag. 

Kan Bim modeler også sendes til leverandører
for kalkulasjon og prising? 

BIM modellen kan inneholde enda mer
informasjon: F.eks: Skruer og festemiddler, 
brannbeskyttelse, laster og kapasiteter etc. 

Andre ting? 



V A L L E W O O D

K o n t o r b y g g  i  t r e  o v e r  7  e t a s j e r









Alt må prosjekteres i BIM = 2/3 av tidsbruk før byggeplass + 1/3 av tidsbruk på 
byggeplass

OSLOTRE.NO

Prosjekteringsteam i samspillsfase må bestå av alle fag : 
- Tekniske fag må prosjektere seg ferdig tidlig
- Leverandører bør velges i tidligfase 
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Kontorbygg 7.etg i massivtre og limtre- Helsfyr Oslo – 2016-18
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Bærende hovedsystem: 
Plan 1-2: R 120
Plan 3-7: R90



R 90

63mm

10mm

Ueksponert overflate

Full styrke

Forkullningssone

Varme sone

OSLOTRE.NO



Det prosjekterers med bæresystem i
trekonstruksjoner.

Løsningen representerer fravik fra
preaksepterte ytelser og dokumenteres
særskilt.

Bakgrunn for differensiering av
brannmostand er høyere brannenergi i
næringsarealer. 

490MJ / m2-omhyllningsflate pr. etasje

Parametrisk brannberegning av fullstendig brannprosess. 
Gjennomsnittlig innbrenningshastighet 0,8 mm per minutt.
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Løsningen forutsetter
tildekking med 2 lag 
branngips på
dekkeelementenes
underside. 

Gipsen skal monteres
fast i selve elementene
og dekke minimum 40% 
av himlingsarealet i
hver etasje. 
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En termisk bilde av to av
CLT elementer etter
nedsenket i vanntanker i
48 timer. Kaldere områder
(blå) har høyere
vanninnhold i veden enn
varmere (gule) områder. 
Elementene har
hovedsakelig absorbert
vann langs ytterkantene, 
slik at midten av hvert
element er relativt tørt.

Cross Laminated Timber vs. timber frame walls in water damage – comparing drying and mould growth 
Kristine Nore, Ph.D. - Norwegian Institute of Wood Technology, Norway 
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Cross Laminated Timber vs. Fmber frame walls in water damage – comparing drying and mould growth 
KrisNne Nore, Ph.D. - Norwegian InsNtute of Wood Technology, Norway 
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7500mm akseavstand mellom søyler
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HBV Connectors

Fordeler: 

Noe høyere samvirkegrad (95%)
Patentert løsning

Ulemper:

Urordringer HMS - Snublefare
Urordringer Ndsmessig i montasje
Behov fo midlerNdig gulv (Nlfarer)
Høyere Nlleggskostnader / Dyrere løsning
Leverandøravhengig
Kun få leverandører pga.spesialliming.



Forum For Trekonstruksjoner

FFT har som formål:

Å arbeide for utvikling av trekonstruksjonsteknikk, 
og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale

Å fremme utveksling av forskningsresultater, 
fagkunnskaper og erfaring.

Det fremmes gjennom arrangementer, kurs, seminarer, skriuer og iniNering av forskning. 
FFT har dessuten oppredet og utdeler Philibertprisen - hedersprisen for å fremme 

trekonstruksjoner.

For Nden har FFT ca. 120 medlemmer som omfader rådgivende ingeniører, arkitekter og 
representanter fra trebransjens bedriuer.



Notch Connectors

Fordeler

Mindre enn 1/2 av kostnadene for 
Færre urordringer mtp. HMS
Enklere montasje
Bedre fremkommelighet på ferdig CLT dekke
Enklere Nldekking av “slisser”
Mer robust, enklere støpejobb på plass
Løsning basert på kjente staNske prinsipper
Leverandøruavhengig og patentuavhengig

Ulemper

Noe skruer må skrus inn i ederkant
Ikke formalisert i normapparatet enda
ca. 10% lavere samvirkegrad pga. lid uklar kapasitet 
og sNvhet sammenlignet med HBV

OSLOTRE.NO
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Statikk og dynamikk

How to verify

Design model

Connection types

Material properties

Slab vibration

Execution – pre/post cast

Execution – concrete

Akustisk dempning med 2mm teppe
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Tre er ofte brukt i 
musikkinstrumenter, og forbindes 
med god klang og resonans. 

I bygg er dette ikke alltid like positivt, 
bortsett fra i rom som nyttes til 
konserter. 

Muligheten for å forme tre gir 
muligheten til å gi både forsterkende 
og dempende kvaliteter. 

For akustikken kan lyddempende 
utforming av tre både være som 
følge av utforming eller oppbygning 
av element, som massivtre med 
integrert akustisk dempning.

Fokus på Tre Nr. 36
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Med trefasade
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8.80 meter høyt

2.85 meter bredt

25m2

2.5 tonn
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OSLOTRE.NO Leveranser og koordinering
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Valle Wood– Oslo- 2016-19
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www.forumfortrekonstruksjoner.no
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