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Mühlacker radiotårn 
 
• Bygget i Polen 1933-34 

 
• Høyde 190 m 

 
• Høyeste trekonstruksjon noensinne 

 
• Ødelagt 6.april 1945 for å hindre at 

det falt i de alliertes hender  

Verdens høyeste trekonstruksjon 1934 - 1945 



Gleiwitz Radio Tower, Polen 
Bygget 1934 
Nå museum for radiohistorie 

Verdens høyeste  
nåværende  
trekonstruksjon 118 m 



Ikke bare trærne,  
men også røttene kan bli store 



Månelyst ...  
Skogsområde 900 moh. 

 Når trærne tåler å stå ute på 
fjellet i all slags vær og med 
tøffe vindpåkjenninger, 

 så må vi vel kunne bruke 
dem til store konstruksjoner 
med tøffe påkjenninger 
også ... 

Bærekraftig 
bruk av 

skog-ressursene 
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Styrke tømmerstokker 
 Naturlig rundtømmer er alltid mye 

sterkere enn tverrsnitt skåret ut av stokken 
! 
Tester ved UMB:  Rundtømmer 3-4 ganger 
sterkere enn firkant-tverrsnitt fra samme 
stokk 

 
 Ingen av rundstokkene hadde lavere 

bøyefasthet enn limtre (uansett h.o.h.) 

Presenter
Presentation Notes
Compression – example: A stud or pole.Pure compression – compression strength are less perp. to grain (only 20%)Sill plateStudSlender compression members. Why studs do bucleBuckling and how to avoid bucling failures.



Høyhus i tre, utfordringer? 

• Brann:  Rømming og konstruksjonens brannmotstandstid kan løses 
• Styrke er ikke noe problem:  

En hul trekjegle av limtre med diameter på ca. 60 m kan  
teoretisk oppta vind og vertikale laster fra en 800 m høy trebygning, 
men hensyn til stivheten vil begrense dette betydelig. 

• Vind er et større problem enn jordskjelv  for høyhus i vårt land 
• Treets lave vekt kan skape problemer mht svingninger. 

Men kombinert med dekker av betong ev. betong/tre i samvirke  
gis nye muligheter 

• Stivhet og vibrasjoner ser ut til å være den begrensende faktoren. 
 



Høye trehus i Norge 

10 

2 stk 8 etg massivtre studentboliger Pentagon, Ås 
2 planlagte prosjekter er høyere  
• 14 etasjer i Bergen (byggefase) 
• 20 etasjer i Kirkenes (mulighetsstudie) 
Begge prosjekter er planlagt som ”tårn” med 
hovedbæresystem og avstivinger i limtre 
Begrensende egenskaper: Svingninger og 
akselerasjoner i de øverste etasjene. 
 

Vind er utfordring: 
97 mm utbøyning ved 29 m/s 
Hva med vibrasjoner? 



Wood/Be/Better og 8.etg 
studentboliger i massivtre 11 

2 stk 8.etasjes massivtrehus  for 
Studentskipnaden på Ås 

Foreløpig nest høyeste trehus i Europa. 
Samme konstruksjonskonsept i 9 etg. bygg i London 



Studentboliger Ås, plantegning 

Presenter
Presentation Notes
TYPISK PLANLØSNING  - 8 HYBLER PÅ HVER SIDE  2 HC – KJERNE AV HEIS OG TRAPP+ FELLES HC- FELLES OPPHOLD OPÅ HVER SIDE FUNKSJONELT KJØKKEN MED GOD PLASS OG TILLEGG EN STUE. FINT MED 2 ADSKILTE SONER.



Gavlvegg innv. forankring 
med 6 mm stålplater 

8.etg studentboliger i massivtre 13 



Avgjørende for dette konseptet 
 

• Massivtre med store elementer 2,95 x 15 m 
• Krysslimt massivtre 
• Åpninger krever ikke ekstra forankringer 
• Undersøkelse i WBB-prosjektet av maks tørrelse for 

åpninger ev. skruearmering i hjørner 
• Måling av deformasjoner og dynamikk  
• Modellering og simulering av byggene 
 

Presenter
Presentation Notes
TEMA 2 



10 etasjes bygg med samme massivtre- 
konsept er bygget i Melbourne, Australia 

• Foreløpig det 
høyeste bolig-
prosjektet 
basert på 
massivtre 

• 32 m høyt 
 



Tall wood 
buildings 
Canadisk  
høyhusprosjekt, 
Ledet av ark.  
Michael Green, 
Vancouver 
 
Konseptvurdering 
Høyhus i tre fra 
12 – 30 etasjer 
 

12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler 



Tall wood 
buildings 
Canadisk  
høyhusprosjekt, 
Ledet av ark.  
Michael Green, 
Vancouver 
 
Typisk grunnplan: 
22 x 24,4 m, 
6 boenheter, 
2 trappeløp 
 

12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler 





Tall wood 
Canadisk høyhusprosjekt, 
Ledet av ark. Michael Green 
 

Prosjektet har studert konsept basert 
på store massivtre-elementer ev. 
tilsvarende produkter. 
Noen konklusjoner  fra prosjektet: 
 

12 etasjer:  Kjerne+bjelker/søyler 
Konklusjon: Fleksible bygg, ingen  
spesielle utfordringer 
 

12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler 



Tall wood 
Canadisk høyhusprosjekt, 
Ledet av ark. Michael Green 
 

Prosjektet har studert konsept basert 
på store massivtre-elementer ev. 
tilsvarende produkter. 
Noen konklusjoner  fra prosjektet: 
 

12 etasjer:  Kjerne+bjelker/søyler 
Konklusjon: Fleksible bygg, ingen  
spesielle utfordringer 
 

20 etasjer:  Kjerne+utv.stive rammer 
Konklusjon:  Må ha større veggflater  
i fasader, gir noe mindre fleksibilitet 
 

30 etasjer:  Kjerne+utv.stive rammer 
      + innv. avstivende vegger 
Konklusjon: Fullt mulig, men bare  
med begrenset fleksibilitet 

20 etasjer  Konstr.: kjerne + utv. stive rammer 



Verdens største trekonstruksjon (bygget 17 stk på 1 år) 
Hangar for 8 luftskip bygget før 2 verdenskrig 115 x 340 m og 52 m høy 



Nå Tillamook Air Museum, Oregon US 

Historisk bilde 
fra 2. verdenskrig 





Verdens høyeste «Roller coaster»,  Tyskland 
Konsept: Timber terror! 
Største høyde 60 m 
«Fritt fall» 48 m 
Max hastighet 109 km/t 
 



Inntil vider verdens lengste 
trebro “U Bein” finnes i 
Myanmar.  
Bygget I 1849, 1.2 km lang. 



Forslag til trebru over Mjøsa med total lengde på ca 1400 m 
 
Hovedspenn, 4 stk. med ca. 121 m mellom tårn for skråstag 
Sidespenn 69 m søyleavstand,. 
Utfordring: Ekspansjon fra temperatur- og fuktsvingninger på ca. 3 meter.  
Fundamentere til 70 meter dyp, morenemasse krever friksjonspæler. 



Babels tårn 
Slik det er avbildet av flere kunstnere 
 
Man kan si mye om konseptet og 
potensialet, men her er jo direktivet 
om universell utforming tatt  på 
alvor! 
 
Ideen bak Babels tårn finner vi i  
1. Mosebok 11.kapittel, vers 1-9: 
«Kom, la oss bygge oss en by med et 
tårn som når opp til himmelen, og 
skape oss et navn så vi ikke blir 
spredt ut over hele jorden!» 
 
Kanskje er det slike tanker som leder 
arkitekter og ingeniører til å bygge 
stadig høyere trehus og -
trekonstruksjoner… 
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