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Mer trebruk i urbane strøk   
Arkitekturdagen 2015, Oslo 10. juni 



Bruk av tre -  
         tradisjonelt, og med dagens innovative løsninger 
•  Meget rimelig materiale 

•  Meget miljøvennlig 

•  Svært lite begrensing i bruksområder 

•  Meget bra tilgang, spesielt nasjonalt 

•  Fantastisk CO2 regnskap 

•  Nasjonal kultur for trebruk gjennom generasjoner 

•  Mulighet for vedlikeholdsfrie fasader som alternativer mot stein/betong 

•  Muligheter for modulbygging under kontrollerte miljøer 

•  Muligheter for limtrekonstruksjoner i fleretasjesbygg 

•  Muligheter for brannbeskyttelse av fasader i store bygninger 



Utfordringer for oss produsenter: 
       mer trebruk i offentlige og store bygg 

•  Arkitekten har svært liten tid til produkt-/materialinfo 
•  Entreprenøren har ingen tid og har høy fokus på lave byggekostnader  
•  Byggherre/utvikler vil bygge rimelig og selge dyrt 
•  Eieren av bygget (ofte kommunalt) er de eneste som tenker driftskostnader 
•  Fokus på rimelige trematerialer til tross for at denne verdien er minst i bygningen 
•  Det kreves mye kommunikasjon rundt dyre, men bedre materialer 
•  Lang levetid og også mer økonomisk og mye mer miljøvennlig 

•  Eksempel fasade: 
 Termotre, lerk eller sedertre krever svært lite vedlikehold, men det velges  
 fortsatt mest malt/beiset kledning som koster ca. kr 100,-/m2 per 6 år i  
 vedlikehold. Dermed er både termotre og lerk rimeligere allerede første året!  

 
•  Økonomisk, miljøvennlig og lang levetid! 

  
 



Kostnader trebruk – 1980 og 2015 
 
Enebolig 1980 
•  Snittpris enebolig kr 600.000,- 
•  Andel kost trematerialer til hele boligen = 25% 
•  Andel kost fasade i tre = > 3% 
•  Andel kost snekker/rør/elektro = ca. kr 150.000,- 
•  m2 snittpris Norge = kr 5.000,- 
 
Enebolig 2015 
•  Snittpris enebolig kr 3,8 millioner 
•  Andel kost trematerialer til hele boligen = 10% 
•  Andel kost fasade i tre = > 1% 
•  Andel kost snekker/rør/elektro = ca. kr 1 million 
•  m2 snittpris Norge = kr 34.000.- 
 

Byggekostnad på enebolig kan kun reduseres ved å prefabrikere i størst mulig grad  
Materialer med lange vedlikeholdsintervaller er meget økonomisk for brukeren av boligen 



Nye muligheter i limtre 
               since 1959 

Vikingskipet Hamar (Nils Torp Arkitekter) 
 
 
 

         Håkonshall på Lillehammer 
         (Østgård Arkitekter AS) 

Leveranser for over 22 år siden til OL på Lillehammer 
 



Limtre utviklet nye muligheter 

Stegastein, Aurland 
 
 
 
 
 

         Leonardobrua, Ås 



2015 – nye muligheter 

Vennesla Bibliotek (Helen&Hard) 



Verdens høyeste trehus (14etasjer) 

Arctec Project Team 
Limtre og moduler 



NEWS 2015 – laminerte dragere i bøk 

Bjelker, plater, paneler, 30-50% høyere styrkeverdier 



Moelven Byggmodul 
                                    - rask og kontrollert modulbygging 

- Et nytt boligkonsept 
- Egne ingeniører og utviklere 
 

since 1953 



Totalkonsept- 
          planlegging, engenering, bygging 



Offentlige prosjekter 



Både muligheter for: 
     boliger, leiligheter og offentlige prosjekter 



Moelven Wood Prosjekt 
                   innovative løsninger i tre 

Vannkanten Stavanger, WAN-award som verdens flotteste boligprosjekt i tre 2014 



Helt unike muligheter 
        innen vedlikeholdsfrie fasader i tre 



Varmebehandlet tre som fasader 

Arendal  Museum (DIVA Arkitekter)           Felleskjøpet Lillestrøm (Snøhetta) 
Termoask kvistfritt        Termofuru 



Lerk med jernvitrol 



Lykke til med deres prosjekter! 


