
	  

Fleretagers træhuse i Danmark – Workshop hos EASV	  

Referat	  fra	  d.	  25.5.2016	  	  

Deltager:	  50	  studerende	  fra	  2.-‐7.	  semester.	  
Peder	  Fynbo	  fra	  Teknologisk	  Institut	  (projektleder	  på	  COST-‐projektet)	  
Andreas	  Ladefoged	  &	  Simion	  Popa	  (EASV)	  
Nicklas	  Berg	  Sørensen	  (KEA	  /	  Oslo	  Tre	  AS)	  
Morten	  Frank	  Christensen	  EASV	  
	  
Varighed:	  2,4	  timer	  

Hovedtema:	  	  

Hovedtemaet	  for	  dagen	  var	  uddannelse	  -‐	  herunder	  hvordan	  man	  i	  uddannelsen	  kan	  fremme	  det,	  at	  bygge	  
højhuse	  i	  træ	  med	  de	  udfordringer	  der	  pt.	  er	  til	  hindre	  for	  opførelsen.	  Udfordringer	  som	  manglende	  viden	  
om	  brandsikkerheden,	  begrænsninger	  i	  bygningsreglementet	  m.v.	  	  

Oplæg	  fra	  de	  studerende:	  

Dagen	  var	  tilrettelagt	  således,	  at	  EASV	  skulle	  bidrage	  med	  et	  oplæg	  fra	  undervisersiden	  samt	  et	  oplæg	  fra	  
vores	  studerende.	  I	  den	  anledning	  havde	  vi	  bedt	  Simion	  Popa	  og	  Andreas	  Lagdefod	  fra	  4.	  semester	  om	  af	  
udarbejde	  et	  oplæg	  med	  deres	  syn	  på	  udfordringerne.	  De	  studerende	  havde	  forberedt	  et	  oplæg,	  hvor	  de	  
b.la.	  beskrev	  problematikken	  ud	  fra	  den	  arbejdsmetodik	  som	  de	  arbejder	  med,	  når	  en	  projekteringsfase	  
skal	  igangsættes.	  Flere	  af	  de	  problematikker,	  som	  de	  studerende	  havde	  var	  manglende	  viden	  i	  form	  af	  
evidensbasseret	  materiale	  herunder	  opslagstabeller,	  eksempler,	  vejledninger	  m.v.	  	  

Udfordringerne	  for	  de	  studerende	  var	  b.la.	  at	  det	  var	  svært,	  at	  opnå	  klar	  viden	  da	  området	  stadigvæk	  er	  nyt	  
og	  forholdsvis	  uklart	  for	  både	  producenter	  og	  vidensinstitutioner	  (SBI,	  BygErfa,	  TRÆ	  m.v.)	  	  

Oplæg	  fra	  Underviser:	  

Morten	  Frank	  Christensen	  gav	  et	  oplæg	  om	  udfordringerne	  for	  underviserne	  herunder	  manglende	  
opslagsværker	  hvor	  vi	  kan	  henvise	  til	  for,	  at	  vise	  eksempler	  og	  tabeller	  til	  dimensionering	  af	  
byggekomponenter	  til	  anvendelse	  i	  højhuse	  af	  træ.	  	  

Brandområdet	  er	  et	  af	  de	  væsentlige	  barriere	  for,	  at	  vi	  kan	  bygge	  i	  højden	  med	  Bio-‐baseret	  materialer.	  
Eksempelsamlingen	  sætter	  væsentlige	  begrænsninger	  for	  bygninger	  der	  er	  mere	  en	  ca.	  9,5	  meter	  over	  
terræn	  til	  gulvet	  i	  øverste	  etage.	  Her	  mangler	  vi	  mere	  viden	  og	  klare	  eksempler	  på,	  hvordan	  vi	  kan	  
dimensionere	  vores	  konstruktioner,	  så	  de	  kan	  modstå	  brand	  i	  det	  tidsrum	  som	  er	  nødvendig	  til	  
evakueringen	  samt	  så	  de	  overholder,	  de	  krav	  som	  stilles	  af	  myndighederne.	  

Vi	  ser	  disse	  byggerier	  skyde	  op	  i	  udlandet	  og	  spørgsmålet	  er,	  om	  vi	  kan	  bruge	  denne	  viden	  i	  Danmark,	  så	  
længe	  af	  myndighedskravene	  ikke	  tillader,	  at	  der	  bygges	  højere	  i	  træ	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  

Oplæg	  fra	  Nicklas	  Berg	  Sørensen	  (KEA	  /	  Oslo	  Tre	  AS):	  

Niklas	  Berg	  Sørensen	  fremlagde	  et	  oplæg	  som	  tog	  udgangspunkt	  i	  hans	  afgangsprojekt	  fra	  
Bygningskonstruktøruddannesen	  samt	  fra	  ansættelse	  på	  en	  norsk	  elementfabrik	  som	  fremstiller	  
træelementer	  til	  byggeindustrien	  primært	  i	  Norge.	  De	  havde	  erfaring	  med	  anvendelsen	  af	  træelementer	  til	  



højhuse	  og	  dermed	  også	  mere	  klarhed	  over	  de	  udfordringer	  som	  lå	  heri.	  De	  Norske	  regler	  (myndigheder)	  
giver	  større	  muligheder	  for	  at	  bruge	  træ	  i	  højhusbyggeri	  uden,	  at	  der	  gåes	  på	  kompromis	  med	  sikkerheden.	  

Peder	  Fynholm	  fra	  Teknologisk	  Institut:	  

Peder	  holdte	  et	  oplæg	  om	  selve	  projektet	  og	  formålet	  jf.	  punkt	  ”Hovedtema”.	  Ligeledes	  igangsatte	  han	  
”Brainstormen”	  hvor	  de	  studerende,	  på	  tværs	  af	  semestrene	  blev	  sammensat	  i	  6	  grupper.	  Der	  var	  opsat	  6	  
stationer	  med	  plancher/temaer	  herunder:	  

• Udførende	  	  
• Bygherre	  
• Myndighed	  
• Uddannelse	  
• Projekterende	  
• Bruger	  

Til	  disse	  temaer	  skulle	  hver	  gruppe,	  på	  5	  min.,	  fremkomme	  med	  hhv.	  muligheder	  (på	  grøn	  Postits)	  og	  
udfordringer	  (på	  rød	  postit)	  set	  ud	  fra	  de	  forskellige	  aktører	  i	  byggesektoren.	  Det	  var	  tydeligt	  at	  opstarten	  
var	  lidt	  svær	  for	  de	  studerende,	  da	  de	  lige	  skulle	  sætte	  sig	  ind	  i	  tanken	  samt	  afstemme	  forventninger	  i	  de	  
enkelte	  grupper.	  Vores	  fornemmelse	  var	  dog	  god	  efter	  et	  par	  rotationer,	  så	  kunne	  der	  sagtens	  være	  afsat	  
mere	  tid	  til	  diskussioner	  i	  grupperne,	  hvilket	  var	  et	  meget	  positivt	  tegn.	  	  

Peder	  Fynholm	  tog	  plancherne	  med	  hjem	  for	  at	  bearbejde	  disse	  og	  opsummere	  de	  fremkommende	  
muligheder	  og	  udfordringer	  set	  ud	  fra	  uddannelsens	  synsvinkel.	  	  

Dagen/timerne	  var	  meget	  udbytterige	  og	  Peder	  Fynholm	  gav	  udtryk	  for	  at	  det	  var	  det	  arrangement	  til	  dato	  
med	  flest	  deltagere,	  hvilket	  han	  syntes	  var	  meget	  positivt.	  

	  

	  

Bilag:	  

Program	  for	  dagen	  	  

Oplæg	  fra	  Morten	  Frank	  Christensen	  

Oplæg	  fra	  Peder	  Fynholm	  

Oplæg	  fra	  Simion	  Popa	  &	  Andreas	  Ladefoged	  


