
Hvordan kan Moelven bidra til å utvikle  
norsk trearkitektur ? 

Gode	  rom	  

Moelven Limtre AS 
Tor-Olav Lierhagen 



Dette er Moelven 
 Gir folk gode rom 

•  Et av Skandinavias største           
tremekaniske konsern 

 

•  52 operative enheter i Norge, Sverige     
og Danmark 

 

•  3 500 medarbeidere – NOK 10,0 mrd.  

•  Totalleverandør fra trelast til 
byggesystemer 

Vi tenker nytt og bærekraftig ! 



Treets styrker  

•  Fornybart byggemateriale  
•  Råstoff fra lokal bærekraftig                              

sertifisert skog 
•  Rent, formstabilt og lett 
•  Limtre er sterkt  
•  Lave CO2-avtrykk-miljøgevinster 
•  Energieffektivt 
•  Gir et godt innemiljø 
•  Tre har meget gode EPD-verdier 
•  Står fint i samspill med andre materialer  



Trearkitektur ved bruk av limtre 
Malmø Centralstation 1923  



Moelven Limtre - mer enn 50 års erfaring  
 

Innovativ og ledende med best             
kompetanse på limtrekonstruksjoner. 



Kvalitet og miljø 

Moelven Limtre bidrar med kvalitets- og miljøsertifikater. 



Limtre tåler fullstendig brannforløp 

Testet i 2016 
 
Langsom og forutsigbar 
brannutvikling. 
 
Forkulling starter ved  
ca. 300 grader. 
 
Innbrenning:  0,7mm/min + 
7mm sikkerhetssone. 
 
Beregner kapasiteten av 
gjenstående tverrsnitt. 



OL-hallene – ny renessanse for limtre 



Trebruer – erfaringer fra OL 



VERDENS HØYESTE 
TREHUS 

MOELVEN LIMTRE AS 

Ny epoke - høyhus i tre 
Byggherrer som ville bygge i TRE 

videreutviklet kompetansen fra Gardermoen, OL-
hallene og trebruene. 



Treet i Bergen - 2015 
Rasjonell byggemetode med høy prefabrikasjon 

 

14 ETASJER 
 

51 M HØYT 
 

HØY  
PREFABRIKASJON 

  
MODULER 

 
BÆRESYSTEM  

I LIMTRE 
 

MASSIVTRE- 
ELEMENTER 

I HEISSJAKTER 
 

IKEA LEGO 



Treet - utlegg av fagverk 
 



CNC-maskiner gir millimeter-nøyaktighet og  
gir bruk av limtre nye muligheter 



Mjøstårnet – verdens høyeste trehus 

Eiendomsinvestor 
Buchardt 
 
81 meter – 18 etasjer 
 
kontorer 
hotell  
leiligheter 
 
svømmeanlegg  
 
 



Mjøstårnet – verdens høyeste trehus 

 
Mange lokale leverandører 
 
Ringsaker Vegg og 
Takelementer 
WoodCon massivtre 
RingAlm Tre 
 
HENT hovedentreprenør 
VOLL Arkitekter 

Følg prosjektet på 



Mjøstårnet 
Nye klimasmarte dekker i tre – TRÄ8 

Spennvidde 7-9 meter 
 
Moelven Töreboda i Sverige 
 
Mest optimal materialbruk 
 
Lav byggehøyde 
 
 

Store elementer 
Rask bygging 
 
 



Nye muligheter i høyden  

•  Tre er et lett 
byggemateriale 

•  Byutvikling 
•  I høyden 
•  Over eksisterende bygg 

 



Limtre, bøk   
og massivtre 
3800 m3. 
  
 
Miljøsertifiseres  
i klasse                     
Breeam Nor 
Excellent.  

Finansparken	  Bjergsted	  

Bærende konstruksjoner består av søyler og dragere i limtre og 
bøkebjelker.  Dekker av massivtre-elementer. 
 
Arkitekt: Helen & Hard   



Finansparken Bjergsted 



Kerto –      -  LVL prosjekter 

One Main Office, Boston 



Baubuche – Bøkebjelker 

Riisalleen, Oslo 



Wood prosjekt – Malm 100-prosjekt 

   Reiulf Ramstad Arkitekter                                          R21 Arkitekter 



Reiulf Ramstad Arkitekter 

Wood prosjekt - brannimpregnerte spiler gran 



Iso3 stender - bindingsverk 

24 

Slankere	  og	  enklere	  
vegg	  
• Gir	  5cm	  slankere	  TEK	  17-‐
vegg	  (bolig)	  

• Gir	  10cm	  slankere	  
passivhusvegg	  (kontorbygg)	  

• Færre	  sjikt	  gir	  forenkling	  og	  
besparelse	  

	  

Miljø-‐	  og	  klimarik2g	  
• EPD	  og	  Ecoprodukt	  
utarbeidet	  

• Breeam-‐akseptert	  
• Gir	  bedre	  CO2-‐regnskap	  
pga	  spart	  energi	  Ll	  
oppvarming	  

	  

Referanser	  
•  Campus	  Ås	  (ØKAW-‐Henning	  Larsen)	  
•  Bellonahuset	  (LPO	  arkitekter)	  
•  NCC-‐hovedkontoret	  (Henning	  Larsen)	  
•  Miljøhuset	  GK	  (SJ	  arkitekter)	  
•  Granstangen	  skole	  (Lille	  Frøen)	  
•  GrøYe	  skole	  (Eggen	  arkitekter)	  
•  Tjeldstø	  skule	  (Vis-‐a-‐vis)	  
•  Miljøhuset	  Sandstuvn	  (Lund	  Hagem)	  
•  Haukåsen	  barnehage	  (PIR	  II)	  

	  



Byggmoduler 

Tidlig involvering i 
prosjektene. 
 
Sikrer optimale 
lønnsomme 
løsninger for 
industriell 
produksjon.  
 
Meget kort 
byggetid. 



Moelven har kompetansen og produktene ! 
 

 
 

 

 



Viktige suksessfaktorer for å utvikle gode 
trearkitektur-prosjekter 

•  At arkitektene kjenner til mulighetene  
 
•  Byggherrer har vilje til å bygge i tre 
 
•  Arkitektene tenker tre fra starten av 
 
•  Moelven kommer tidlig inn i fasen, tett dialog med arkitekter 

og byggherrer – spille hverandre gode ! 
 
•  Bruke nok tid i planleggingsfasen! 

Dette skaper bedre og mer lønnsomme prosjekter ! 

 

 



•  Følg oss på Facebook 
–  Moelven 
–  Moelven Limtre AS 
–  Mjøstårnet 
 

•  På web 

•  Besøk standen vår  


