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I fremtiden vet vi at ved å bygge i tre 
reduseres CO2-utslipp til atmosfæren

Vi prioriterer kortreiste materialer

Vi følger opp med å bruke råstoff fra 
sertifisert og bærekraftig skog

Vi legger til rette for enklere gjenbruk eller 
ombruk av trekonstruksjonene

Jo, nå skal du høre….
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Det er ikke om å gjøre å bruke mest mulig tre overalt. Det må 
brukes rett!

Dvs vi bruker tre der hvor det er egnet for å oppnå en funksjon.

… Og vi kombinerer gjerne tre med andre materialer.
Hybridbygg der tre kombineres med betong, stål, stein og mur 
kan gi gode totalløsninger for utbyggere og miljøet

Og vi sløser ikke med trematerialet….
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Så da bygger vi slike ting som dette…….



Hybridbygg – en økende trend



Hybridbygg - genererer trevolumer



Hybridbygg – materialene brukes der de egner seg best



Så bygger vi lavbygg. F.eks. demenslandsbyer



Så bygger vi selvsagt fleretasjes trehus

2015 - TREET I BERGEN 51 m
14 ETASJER

2005 – TRONDHEIM
5 ETASJER

2019 – MJØSTÅRNET 85 m
18 ETASJER
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What’s next?

Vi er i tidlig prosess med en 
kunde som ser for seg å 
bygge et opp mot 140 m 
høyt trebygg.
- Inspirert av Mjøstårnet
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Mjøstårnet mister 
verdensrekorden i 2026!

• Denne boligblokka skal bygges i 
Winterthur i Sveits

• Huset blir 100 m høyt
• Dette blir et trehus pr. def. slik som 

Mjøstårnet
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I 2043 skal Japan ha bygd 
sitt W350-prosjekt

• Tokyo
• Huset blir 350 m høyt
• 70 etasjer
• Tre og stål hybridbygg



Klimanøytral brobygging

… og vi fortsetter å bygge trebruer. Her er 
Norge faktisk verdensledende!
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Mjøsbrua 
satt på vent 
per nå.

Her må det 
bli innslag 
av tre!



Viltoverganger i tre. Ennå ikke bygd i Norge





Viltovergang i Sveits
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Det er 1500 m3 limtre i 
denne konstruksjonen.

Like mye som det er i 
konstruksjonene i 
Mjøstårnet!



Takk for oppmerksomheten!

Mer info her: www.limtre.no

Spørsmål?

http://www.limtre.no/
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