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Presentation Notes
denne tegningen fant vi i vasa museum i stockholm. Det er fra 16. århundre og viser hvordan båtbyggerne av wasamuseum bruker ulike deler av tre til ulike spesifiske oppgaver.



Presenter
Presentation Notes
Jeg ønsker i dag å gi et lite utvalg av våre prosjekter og hvordan vi har jobbed med tre de ti siste årene og hvordan vår interesse, kunnskap og faszinasjon har økt fra prosjekt til prosjektBegynne med bilder av tre



                                              ”RATATOSK” PAVILJONG VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDON, 2010 

Presenter
Presentation Notes
Vi ønsket å jobbe direkte med tre og deler av tre men samtidig tar nye digitale teknologier I bruk 



Presenter
Presentation Notes
3d scanne de og overføre datane  I et 3d modelleringsprogramm



Presenter
Presentation Notes
Med den digitale modellen kunne vi jobbe helt nøyaktig hvordan vi kan på en best mulig måte sette trærene sammen til en ring og hvordan vi kan fræse og kutten det rommet de danner sammen
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Presentation Notes
3D modellene av trærene samt kuttemønster sendte vi til et båtfirma I ålesund som programmerte en digital fræs etter vår 3Dmodell.
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Presentation Notes
Den siste trinn var å sette de ulike delene av trærene sammen til en paviljong
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Presentation Notes
Leke og klatrepaviljong i victorai and albert museum



Presenter
Presentation Notes
Dette eksperimentet utfordret vår forstilling om designprosesser, hvor man istedenfor å designe en form og etterpå tvinge materialet inn i denne formen, bøye, presse eller kutte materialet gir trærens egen form og egenskap en medvirkende rolle i designprosessen. Og istedenfor å bruke industri normerte treprofiler å bruke trærene og tredeler direkte med hjelp av digital teknologi kan Vi ble i 2009 invitert å holde et foredrag på trekonferansen i garmisch partenkirchen og



INTERNATIONALES HOLZBAUFORUM 09    GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
Vortrag von Hermann Blumer 

…..Jeg- naturen konstruerer og 
forbinder uten metaller. Dere derimot 
har et arsenal av metalliske 
forbindelsesmiddler, en kjemilager av 
limer.  Av deres forbindelsesteknikker 
blir jeg nesten kvalm….. 
    

Presenter
Presentation Notes
Og da var jeg så heldig å høre et fordrag av den visjonære treingeniøren herman blumer om bionisk design og i hans fordrag snakket naturen liksom gjennom hans mund…..Jeg- naturen konstruerer og forbinder uten metaller. Dere derimot har et arsenal av metalliske forbindelsesmiddler, en kjemilager av limer.  Av deres forbindelsesteknikker blir jeg nesten kvalm.Det var et slikt øyeblikk hvor man som arkitekt får et nyttig spark i ræva



                THE TREE OF DINING, 2011 

Presenter
Presentation Notes
Etter dette prosjekt ønsket vi å bruke tredeler konstruktiv. Hvofor skal man slite med et stiv treforbindelse hvis naturen har alrede oppfinnet det
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Presentation Notes
Eller her en duty free butikk hvor stammene er regalene
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Presentation Notes
og greinene er søyler



                                                  PREKESTOL FJELLSTUE, 2004 - 2007 

Presenter
Presentation Notes
Det begynnte fra ca. 10 år siden når vi bestemmt oss å spesialisere seg på tre og det første virkelige viktige trebygg startet i 2004 prekestol fjellstue



Presenter
Presentation Notes
Stavanger touristforening ønsket et gjennomført miljøvennlig bygg i.f.t. Materialvalg, energiløsninger bruk av lokale ressurser ildsjeler, forhold til natur og landskap



Presenter
Presentation Notes
Og vi svarte med en struktur hvor hovedbæring 15 tverr ribber, dekker, vegger og tak består av prefabriserte massiv treelementer, isolasjon av trefiber og kledning av ubehandled kjerneved. 
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Presentation Notes
Vi valgte produkte holz100, brettstapel, massivtreelementer plugged sammen med trebolter uten lim eller skruer, et sympatisk og miljøvennlig produkt menn med relativ dårlig bæreevne. Som dere ser består et element av en vertikal kjern diagonale avstivninger og horisontale yttere sjikt. 



Presenter
Presentation Notes
For å klare det relativ store spenn over restaurangen foreslå vi å bruke de diagonale avstivningssjiktene som er vanligvis sjult I elementene på utsiden slik at spennvidden blir redusert og ribbene stivere. Med velsignelse fra ingeniørene og produsentene har denne forandringen av et industriprodukt gitt  



Presenter
Presentation Notes
En helt annen romvirkning og geometri. Og det var en gjennombrudd for oss at kunnskapen om de implisitte kvalitetene av tre eller treprodukter og å jobbe direkte med disse kan forandre det overordnede romkonsept og formen gjennom en bottom up designprosess



 

Presenter
Presentation Notes
Diffusjonsåpne vegger og tak bare treprodukter ingen folie plast vegger og tak kan puste og det er gunstig i.f.t. Materialet tre, 



Presenter
Presentation Notes
Det er bedre for inneklima, og man trenger mindre ventilassjon. Die det ville ikke være mulig å bygge dette bygg med den nye planlagte tek15



Presenter
Presentation Notes
Hele prekestolhytta består av sammenboltete plank i ulike konstellasjoner fornindelser og det vi har lært mest av er at kunnskapen av disse har forandred vår måten å designe mye mer i kontakten med dette materialet



                                 DEN NORSKE PAVILJONG, EXPO SHANGHAI 2010 

Presenter
Presentation Notes
Tre inngår I en organisk syklys og ved riktig prosjektering kan det lett ingår I en teknisk syklys. Trebygg kan på ulike måter resirkuleres. Og denne egenskapen har vært utgangspunktet for den norske paviljong I expo shanghai. Å designe et bygg for bare 180 dager er helt meningsløs- etterbruken har vært helt vesentlig fra startenBestår av enkelte træstrukturer som kan brukes enkelt eller sammen etter expo.



Presenter
Presentation Notes
Vi undersøkte sammen med studenter ulike konsepter for gjennbruk hver tre kan brukes som eb øffentlig installasjon, paviljong, lekeplass etc. 
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Presentation Notes
Og hver tre passer I en kontainer og er slik konsipert at den lett kan bygges opp og ned 



                                 DER NORWEGISCHE PAVILLION, EXPO SHANGHAI 

Presenter
Presentation Notes
Vi utviklet ulike hirakiske nivåer bygget hovedsakelig av tre:paviljongens overordnede form Utstillingen som fire landskapTræreneTrærens komponenter



Presenter
Presentation Notes
Det var uvattelig mange kokker og inspill I designfasen så de ulike hirakiske nivåene hjalp oss å forholde oss samtidig til disse uten å miste helheten.Kystlandskapet vi ønsket at utstillingen og struktur er vevet sammen til et opplevelseslandskap opplevelsesskog



Presenter
Presentation Notes
Den viktige læring for oss var at de ulike nivåer av ulike trestrukturer har ikke bare en teknisk eller systemisk mulighet men åpnet for oss nye romlige arkitektoniske muligheter. 



                                                  VENESSLA KULTURHUS, 2007 - 2011 

Presenter
Presentation Notes
Og denne muligheten har vi utforsket enda mer I venessla bibliothek



       VENESSLA KULTURHAUS, 2011 

Presenter
Presentation Notes
Det som har vært 15 trær I expo paviljong var den hybride ribbe I venessla kulturhus den er samtidig bæring infrastruktur og interiør



Presenter
Presentation Notes
Hver ribbe består av en limtrdrager en limtreplate, med disse befinner seg luftkanalene, sprinklerrørenen ,elektriske ledninger, og lysGlassdeksel og møbel
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Presentation Notes
Mange prototyper, ulikt oppførsel av disse sjktene



Presenter
Presentation Notes
Mellom ribbene finnes det rolige lesenisjer
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Presentation Notes
Noen ribber er uthulet for barn
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Presentation Notes
Det er et rom man lett kan orientere seg samtidig kan man trekke seg tilbake



Presenter
Presentation Notes
Alle ribbene er utformed ulikt prefabrisert i polen og hos moelven, dekken veggene og deler av taket er bygged i massivtre
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Presentation Notes
Veldig kompleks prosjektering uten bim kompetanse av samtlige konsulenter ville det vært helt umulig å bygge det
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Presentation Notes
Passage, raum der sich zum hauptplatz 



Presenter
Presentation Notes
Hybride trestrukturer gir ikke bare multifunksjonalitet, men skape en sanslighet og intens atmosfere



Presenter
Presentation Notes
Vestfasaden har trelameller som solbeskyttelse, hele bygge forandre sin virkning og farge når man beveger seg rundt



Presenter
Presentation Notes
Etter venessla hadde vi behov å forenkle byggningskomponentene vekk fra hybride komplekse strukturer til en intelligent komponent selle som kan løse mest mulig. I i-park et nytt resepsjon og møtebygg valgte vi veldig tidlig
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Presentation Notes
Hulprofiler fra lignotrend 



       I - PARK, 2010 - 2011 

Presenter
Presentation Notes
15 lange elementer stabled i to rekker som forbinder to eksisterende bygg,Vridd for å markere og overdekke i inngangeneBrannkrav påvirket avstandene og røykluke som er også et overlys 



Presenter
Presentation Notes
Når vi har valgt elemente bruker vi ofte et parametrisk modell for å optimalisere formen og geometrienWie in den meisten unserer projekt arbeiten wir mit grasshopper plug in um die beste form zu finden. Höhe, tiefe der elemente kann verändert werden sowie die rotation, höhe und geometrie der stapel. durch das parametrische modell können schneller veränderungen auch in einem späten stadion getestet oder eingebracht werden.
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Presentation Notes
Hele strukturen blir bygget i et telt i 8 dager rom med 



Presenter
Presentation Notes
Vi har aldri opplevet en så perfekt professjonell montasje møbelkvalitet



Presenter
Presentation Notes
Møbler som resepsjonsdisk benker er bygget i lignotrend. Rommet er helt magisk
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. Hermann blumer blumer lehmann har vært
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Presentation Notes
Profilene er isolert og kledd med sink



                TRE- BETONG HYBRIDKONSTRUKSJONER 2010 - 2013,FLYHANGAR I FREIBURG 2013 

Presenter
Presentation Notes
Nettverk i norge for å viderutvikle bruk av massivtre,Nettverk i sveits for å utvikle og anvende tre betong hybridkonstruksjoner 



                                                                                   TREKOMPONENTER 2010-1013 

Presenter
Presentation Notes
Utvikling kombinasjon og parametrisering av ulike trekomponenter 
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