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Utviklingen av det norske hus



History of timber structures, Leonardo da Vinci project

Vega (Nordland fylke)
9600 år siden 

Neandertaler 150 000 år siden

Jæren (nær Stavanger)
1600 år siden 

Træna 
7000 siden.

Bosted i hule 

O0



Dia 2

O0 Opphavsperson; 29.1.2014



Samisk torv hus (gamme)
Har overlevd fra Neanderthaler perioden til idag



Eksempler på
gammer og
bæresystem

(rekonstruksjon)
(Blåfjell)



Langhus, Jæren 1300-1400 år siden



Viking-huset
(rekonstruksjon)



Huset består av 5 deler
Boligdel, Inngangsrom,
Gildehall, Lager og Fjøs



Shelter 
hus



Stavkirke teknologi (skisse II)
H. Christie 1974



Stavkirke 800 år gammel



Tømmerhuset kom fra
Russland til Scandinavia 

for 1000 år siden



• Normalt et rom for alle aktiviteter
• Oppvarming fra åpent ildsted (åre)
• Frisk luft gjennom vegger
• Røk gjennom hull i taket (ljoren)



• Gammelt norsk tømmerhus



• Vindu (åpning som slipper frisk luft (vind) inn i 
rommet) (blå piler)

• I tømmerhus var infiltrasjon ofte tilstrekkelig
• Glass-vindu var ikke mye brukt før år 1700



For 400 side ble pipa, 
en gammel romersk 

oppfinnelse, tatt i bruk.
Nye ildsteder 
endret huset.



Nordvest-Russland 
trepipe kombinert med røkovn



Tung ovn for 
varmelagring

• Røk evakuerer 
fra rom til trepipe

Det perfekte hus?



Normalt varmeanlegg 
i Norge for 100 år siden



Tømmerhuset starter 
industriell produksjon av 
ferdighus rundt1870. 
Eksemplet er far 
verdensutstillingen i Paris 
1889 (da Eiffel tårnet ble 
bygget).



En variant av 1889-huset
ble reist i Narvik 1904.

Det er fremdeles i vanlig bruk. 
Veggene er bare 3 tommer 

tykke og dermed dårlig egnet 
i det lokale klima.



Ny mote gjorde panelte vegger populær. Dette 
gjorde det nødvendig å forlate tømmerhuset og 
gå tilbake til viking teknologien brukt i stav kirker. 
(shelter teknik)



Naturlige 
materialer

Opp til 1800 var bygging hovedskelig basert på
naturlige materialer ( Tre, stein, never, torv, halm. 

Unntak: Tegl, stål, glass)



Reisverksvegg med 3 toms plank fra 1890 
(Frøstrup)

Opening for the 
vertical planks

Top 
posts

Vertical planks

Wall pillar

Stabelizing diagonal

Fixing for 
nails

Foundation 
posts



På kontinentet ble bindingsverk hus 
bygget med tre og murbruk



Veggpapp 
Oppfunnet 1842 i Tyskland.

Brukt i Norge fra 1870

En ny oppfinnelse var viktig for å få tette vegger     



I Norge ble reisverksveggen erstattet med 
den mer økonomiske bindingverksveggen 
fra1900. Rammen ble forsøkt isolert med luft! 
Dampsperre: Vindsperre 200 ganger mer åpen enn dampsperre

Vapor stop

Fiber board

Vind stop

Bindingsverk vegg (Frøstrup)



1935 begynte en ny era. Tyske oppfinnere oppfant mineral-ull. 

Glassfiber-ull eller glassvatt, kjent som Glava, startet license produksjon i Norge samme år.

WW II hindrer utviklingen. Senere tar Saint Gobain over. Ikke i vanlig bruk før 1960.



Fra ca 1960: Isolerte 100mm vegger med U-verdi: 0,35W/m2K
Historiske verdier:
U-verdi for 6 toms tømmervegg: 0,70 W/m2K
U-verdi for 3 toms reisverksvegg: 0,80 W/m2K
U-verdi for uisolert bindingsverksvegg: 1,4 W/m2K 



Trefiberplater
William H. Mason 1924 (Masonite)

Ble brukt som isolasjon til 
mineralull tok over og som vind-

stabiliserende skiver i trehus-
produksjon fra 1960



ca. 1980
Limte I-bjelker 
med flenser av 
tre og steg av 
OSB-plater,

finer og
fiberplater

( norsk, 
amerikansk 

og 
svensk)

Reduserte  
kuldebroer



H=300mm
U=0,14 W/m2K

300 mm I-bjelke i passiv husvegg,
Redusert kuldebro

Krav:

Uvendig vegg: U=0,15W/m2K



• ISO3 fra Moelven

For passiv hus

Polyuretan 
skum



Massiv tre og last-
bærende isolasjon

Passiv 
hus:





Passiv 
hus



Åpningen i taket ga også litt lys til rommet

Det viktige dagslyset!



Vindu-størrelse og

yteevne
U-value:

1 glass: 5 W/Km2
2 glass: 3 W/Km2
3 glass: 2 W/Km2

Nye passiv hus vindu:
0,8 W/Km2

Begrensninger i
areal er på vei 
ut av regelverk



Helse, krav fra 1800-tallet

Tørr bygge grunn og tørre boliger
Godt renhold og riktig ventilasjon
Størst mulig tilgang på sollys og fullt dagslys 
(bakteriedrepende)
Minst mulig anledning til opphopning av avfallsstoffer, 
støv og annen forurensning ved hensiktsmessig 
materialvalg og utforming av interiør og inventar

Dagslys påvirker våkenhet, søvnkvalitet, trivsel, 
sinnsstemning og yteevne.
Mangel på dagslys svekker helse og øker risiko for 
depresjon.

J.W. Bakke 
2012



Ingeniøren er opplært til å tenke på 
husets beste.

Nå må han også tenke på beboernes 
beste.

Råte, sopp og insekter kan forårsake 
problemer for oss siden vi normalt er 

90% innendørs.

Development of asthma
(Jan Wilhelm Bakke 2012)



Byggeprosessen

Det er nødvending å holde byggematerialene tørre og rene 
gjennom bygge-perioden

Bygging under dekke 



Seksjonshus i 
Arkhangelsk

Produksjon i fabrikk under 
kontrollerte betingelser 

Hurtig bygging under 
godkjente betingelser



•Testing av veggmodell i laboratoriet.
Sammenføyningene kan være det svake punkt.



Massive timber in modern houses

Concepts from the
last years



Høy-hus av tre: 
13 etasjer i Arkhangelsk

(ufullendt og utslettet 
i brann)



14 etasjer i Bergen
Planlagt bygd 2014



Er det noe å lære av 
gammel bygge-tradisjon?



3-ledd buer brukt i 
gamme

(Godal og Moldal)

Samme struktur i 
Stockholm 

sentralstasjon



3-ledd bue av laminert tre, 
Stockholm Central-stasjon



Ventilasjonsprinsippet fra det gamle Jærhuset
er fremdeles i bruk



Utviklingen av ildstedet
(P. Bakke)

Før 1950 var ventilasjon en del  
av varme-systemet.

Varm luft er lettere enn kald.
Dette faktum ble anvendt for
å drive naturlig ventilasjon

Wikipedia



Varme og ventilasjon arbeider sammen
Veggene dekker alle funksjoner:

Lastbærende, luft-tettende og varmeisilerende

As simple as possible, but not simpler



Husets form
Optimalisert for sol-energi

Optimalisert for redusert vind-påkjenning

Optimaliserer forholdet
værhud/ innvendig areal

http://www.simondale.net/hobbit.htm



Grupperin av hus mot vinden



Gruppering 
i nyere tid



Stort volum, 
lite fotavtrykk



Torvpellets forsterket med trefiber brukt i et 
kompositt gulv-element med OSB-plater

Kan gamle naturlige 
materialer bli brukt 

i en ny sammenheng?



Nye materialer

Eksempel:

VIP

Vacum

Insulating Panels



Da plastfolie ble 
introdusert i utvendige vegger 

og vedovnen ble erstattet
med sentralvarme og 

elektrisitet, 
ble naturlig ventilasjon 

vanskelig.

Rundt 1980 prøvde man ut 
fortrengningsventilasjon i et 

forsøk på komme tilbake til den 
naturlig ventilasjon som 

fungerte i det 1600 år gamle 
Jærhuset 



Facilities management

Det moderne hus i motsetning til det gamle
er ikke så enkelt som mulig.
Antall materialer har økt med

a faktor større enn1000 fra år 1900 til år 2000. 

Fra 1990 er det laget bruker-manualer for nye hus og det er 
helt nødvendig.

Prinsippene for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og 
service, sammen med kunnskap om bygningsdelenes levetid, 

har skapt et nytt fagområde kallt FM



Facilities management

Etter 25 år med FM er vi enda i begynnelsen

Fremtidig forvaltning av hus vil måtte ivareta 

komplekse problemer i områdene 

Life Cycles, Energi, Kapital og 
HELSE! 



Takk for 
oppmerksomheten!


