
Velkommen til tremaraton

Tema: Tre som konstruksjonsmateriale

Et digitalt arrangement hver dag fra 
1. - 5. februar

Arrangør er BYGG i TRE i samarbeid med Tredriveren i Agder og Tre på Agder
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Brannsikring av trekonstruksjoner

Det har i de senere årene blitt oppført en stor. Trebaserte løsninger 
tilfredsstiller aktuelle brannkrav i ulike typer bygg ved riktig 
prosjektering.

På seminaret vil du få lære mer om hvorfor bygge i tre og en kort 
oppdatering om den nye klimameldingen.  
v/Kristin Vedum, leder BYGG i TRE nettverket og Tredriver i Agder. 

Hovedtema er brannsikring av trekonstruksjoner, regelverk og treets 
egenskaper ved brann. 
v/Leif Tore Isaksen, fagsjef brann og sikkerhet SWECO.  

Vi får også informasjon om branntetting av installasjonsgjennomføringer 
i konstruksjoner av massivtre – produkter, regler og utvikling. 
v/Atle Killerud, teknisk direktør, Firesafe. 

Royalimpregnert kledning og brann, hva er status pr i dag? (bekreftes 
uke 3)
v/ Audun Øvrum, Administrerende direktør, Norsk Treteknisk Institutt

Mandag 1. februar kl 13.30 -15.30
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Foto: Bygging av Sydskogen nye skole I Røyken. 



Hvordan inkludere tre i reguleringsplaner og hvordan prosjektere og 
bygge? 

Kristiansand Kommune regulerer offensivt og krever både konstruksjon og 
fasade i tre i både offentlige og private bygg. Hvorfor gjør de dette, hvilke 
konsekvenser har det og hva oppnår de? v/Venke Moe, plan- og bygningssjef 
Kristiansand Kommune

Flere og flere utbyggere og entreprenører får økt erfaring med tre og ser at 
dette er et konkurransedyktig alternativ. Men hvordan gjør vi dette? Sentrale 
temaer er: 
- Hvordan prosjektere og bygge i tre
- KL-tre/limtre, standarder, produksjon, grunnleggende beregningsprinsipper
- Hvordan kalkulere rett pris på et bygg med trekonstruksjon
- Hvordan unngå typiske feil og sikre gode løsninger

v/Jørgen Tycho, arkitekt og kreativ leder Oslotre. Jørgen har stor kunnskap fra 
prosjektering av trekonstruksjoner og har erfaring fra rollene ARK, RIB og som 
produsent av massivtreelementer.

Tirsdag 2. februar kl 13.30 - 15.30
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Akustikk i trekonstruksjoner

Massivtre er fire til fem ganger lettere enn betong, og det er 
gunstig når det gjelder eksempelvis transport og fundamentering. 
Men tynge - eller masse - stopper lyd. Hvis man skulle fått den 
samme tyngden som betong, måtte man bygget svært tykke 
massivtrekonstruksjoner. Det krever således at man tar hensyn til 
akustikk gjennom hele prosjekteringen. 

Seminaret gir oss kunnskap om akustikk i trekonstruksjoner. 
Lydisolasjon og flanketransmisjon er sentrale temaer. 
v/ Alain Bradette, rådgiver bygningsakustikk, Sweco

Fra prosjektering til praksis på Bamble ungdomsskole med 
svømmehall, kultursal og idrettshall. 
v/ Tony Lefsaker, prosjekteringsleder, Backe Vestfold Telemark 

Hvordan planlegger man for akustikk i et trebygg og hvordan 
fungerer det i praksis? Jekteviken studentboliger med barnehage i 
øverste etasje trekkes fram som eksempel.
v/ Espen Thomassen, gruppeleder akustikk Sweco. 

Onsdag  3. februar kl 09.00 – 11.00

5Nye Bamble ungdomsskole med svømmehall og idretthall. 
Foto: Backe Vestfold Telemark 



Fukt i trebygg

Bygging med tre krever kunnskap om treets egenskaper. Det er viktig å 
planlegge og detaljere rett for å sikre et bygg som tåler vær og ytre 
påkjenninger gjennom hele levetiden. 

Seminaret om fukt i trebygg gir informasjon om byggeprosessen med 
fokus på erfaringer fra bygge- og bruksfasen. Utførelsesstandarden NS 
3516 og fuktsikker byggeprosess, NS 3514 vil bli gjennomgått. Eksempler 
fra aktuelle prosjekter. 
v/ Mari Sand Austigard, seniorrådgiver, Mycoteam

Bygg i kompakte tretak. Erfaringer fra fuktmålinger fra eksisterende tak.
v/Jørn Erik Gaarder, forsker avdeling for Arkitektur, byggematerialer og 
konstruksjoner, SINTEF

Overflatebehandling av innvendige flater i tre. Hvordan påvirker dette 
treets hygroskopiske egenskaper og hva har det å si for estetikk og 
vedlikehold?
v/Kristin Nore, daglig leder, omTRE

Torsdag 4. februar kl 09.00 – 11.00
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Bæresystem i tre

Den siste dagen er det et konstruksjonsteknisk fokus med temaet bæresystem i tre. 
Norge har sterke tradisjoner med tre som byggemateriale, men når det gjelder å bygge 
med tre i større bygg har det tidligere vært begrensninger i form av regelverk og 
teknologi. Seminaret vil gi en innføring i bæresystemer, byggeteknikker og 
dimensjoneringsprinsipper for trekonstruksjoner. Sentralt er prosjekteringsfasen.  

Temaer: 
- Materialegenskaper og produkter
- Dimensjoneringsprinsipper for trekonstruksjon
- Byggesystemer
- Erfaring og tips til prosjektering

v/ Preben Aanensen, universitetslektor ved Universitetet i Agder. Preben har erfaring 
fra rådgiverbransjen og FoU arbeid ved Norsk Treteknisk Institutt. Driver i dag også 
eget konsulentfirma i tillegg til å arbeide på UiA.

Erfaringer fra pågående bygging av Havlimyra skole i Kristiansand
- Prosjekteringsprosessen: Hva er forskjellig fra konvensjonelle byggeprosjekter i stål-
betong? Hva er viktige poeng som relateres til at det er et treprosjekt?
- Byggefase: Grensesnitt mot andre fag, hvordan er erfaringene og hvordan er dette 
sammenlignet med konvensjonelle byggeprosjekt? 

v/Trond Stupstad, prosjektutvikler, Kruse Smith Entreprenør.

Fredag 5. februar kl 08.45 – 11.00
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Påmelding og priser

BYGG i TRE er et nettverk som består av kommunene, 
fylkeskommunene og fylkesmennene i Vestfold Telemark, 
kommunene i gamle Buskerud, Viken Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Viken, Asker og Åmli kommune. Kommunene i 
nettverket ønsker å samarbeide på tvers av 
kommunegrensene for å øke egen og verdikjeden sin 
kompetanse og det viktigste - realisere flere bygg med 
konstruktivt tre. Nettverket finansieres av Miljødirektoratet. 
https://bi3.no/
Tredriveren er en del av et nasjonalt satsingsprosjekt for økt 
bruk av fornybare materialer i byggeriet. Innovasjon Norge 
koordinerer et landsdekkenende nettverk av pådrivere og i 
Agder finansieres Tredriveren av Innovasjon Norge Agder og 
Agder Fylkeskommune. 
Tre på Agder er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke 
verdikjeden for tre i Agder. Virksomheter i verdikjeden fra skog 
til ferdige produkter inviteres inn som deltakere. Prosjektet er 
støttet av Fylkesmannen i Agder, Innovasjon Norge Agder og 
Agder fylkeskommune. https://www.trepaagder.no/

19.01.2021

Seminarene er gratis for medlemmer av BYGG i TRE 
nettverket. 

For ikke-medlemmer er det 500,- kr pr seminar 
eller 2000,- kr for alle fem.

Påmelding gjør du HER: 
https://forms.gle/oAgTstpwCPQHrKWN7

Seminarene kjøres via kommunikasjonsverktøyet  
Zoom og du får tilsende lenke til seminaret dagen 
før.

https://bi3.no/
https://www.trepaagder.no/
https://forms.gle/oAgTstpwCPQHrKWN7


Takk for følget
Ønsker du å lære mer eller har konkrete prosjekter du skal sette i gang? Ta 
gjerne kontakt!

Kristin Vedum
kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93259472

Leder av BYGG i TRE (Vestfold Telemark og Buskerud) 
Tredriver i Agder
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