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Splitkon AS – Limtreprodukter til alle byggeformål



Skogens lugn                                    Stadens larm  



• Krysslagte sammenlimte
sjikt i tre

• En videreforedling av                                                                                   
limtre; søyler og bjelker

• Attraktivt til større bygg;                                                              
landbruksbygg, hybelhus, kontorbygg,                                                   
skoler, barnehager, omsorgsbygg m.m.

Splitkon AS – Byggprodukter i tre - innovasjon

Waugh Thistleton Architects

Massivtre - krysslimt tre - kl-tre - limtre





Splitkon – den korte historien 

• Etbl. 1959 av Laila Schou Nilsen i Hønefoss

• 42 år produksjon av limtre

• 9 år prosjektering og salg av limtreprodukter

• Siden 2018 produksjon av krysslimt tre
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Hvorfor tre?   I/II

Splitkon AS – Krysslimt tre, norskprodusert, varig trivsel

• God utnyttelse av skogressursene

• Lite energikrevende produksjon

• Stor styrke i forhold til vekt

• Positiv CO2-balanse

• Klimavennlig og bærekraftig byggemetode

• Forutsigbare brannegenskaper som dimensjoneres med 

elementtykkelse

• God brannmotstand
• Høgevarde

Om Splitkon
Fremtidige utsikter

Ønsker fra politikerne



Hvorfor tre?   II/II

Splitkon AS – Krysslimt tre, norskprodusert, varig trivsel

• Lett å anskaffe, transportere og bearbeide med 

millimeterpresisjon

• Effektiv og enkel logistikk gir rask byggeprosess

• Ren og trivelig byggeplass, ikke avfall

• Stabilt inneklima – eksponert tre i innemiljøet gir lavere 

temperatur- og fuktsvingninger

• Gode isolasjonsegenskaper

• Pen og naturlig overflate som gir komfort og trivsel

Om Splitkon
Fremtidige utsikter

Ønsker fra politikerne





Beredt for strengere miljøkrav 

• NS 3720:2018 Klimagassberegninger for bygninger

• Splitkon første i verdikjeden med spesifikk EPD

• RENTRE - dokumentere og kvalitetssikre reelle klimagassutslipp 
i alle ledd i verdikjeden, med Begna Bruk, Dynea, Viken Skog, 
NMBU, Østfoldforskning og Treteknisk
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Sagbruk

Splitkon AS





Investering: 250 MNOK

Kapasitet: 
30 - 90 000 m3   

på  1-3 skift
Tilsvarer
1000 eneboliger
eller
10 Mjøstårn

2017-19: 
# ansatte tredoblet



Krysslimt tre fra Splitkon 

Bredde  × lengde × tykkelse                                                               
3,5 m    × 16 m    × 0,3 m   

Norskprodusert og varmebestandig lim (MUF)

~Ferdig behandlede overflater med hardvoksolje

Foto:                                     
Knut Werner Lindberg Alsen



Produksjonslinja

Splitkon AS

1. Materiallager
2. Innlossing
3. Utkapp og vending
4. Fingerfres – fingerliming, fingerskjøt
5. Kapping i like lengder og stabling
6. Høvling på to og fire sider
7. Kapping i korte (tverr) og lange (langs)
8. Stabling langsgående sjikt  og tverrsjikt med liming
9. Pressing
10. Formatering (CNC-skjæring)
11. Pussing
12. Lasting på transport

https://www.youtube.com/watch?v=43eIo0wLZxw

https://www.youtube.com/watch?v=43eIo0wLZxw


Forbud mot trebyggeri i nesten 100 år

Ålesund 1904     Regjeringskvartalet 2024?
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Om Splitkon
Fremtidige utsikter

Ønsker fra politikerne



Nye Hønefoss kirke

- stålkonstruksjonen brannbeskyttet av tre!

Splitkon AS



• Samkjøring mellom byggherre, 
arkitekt, rådgivere og leverandører 
mot et optimalt bygg

• Tillater et ekstremt høyt 
detaljeringsnivå

• Konstruksjon, ventilasjon, elektro, 
brann, arkitekt, akustikk, 
bygningsfysikk +
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Digital samhandling 
BygningsInformasjonsModell



Levetid 

Estetikk – eldes vakkert?

Hold tørt og luftig – vedlikehold!

Klima  varmere

våtere

villere

- tre står godt!
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Om Splitkon
Fremtidige utsikter

Ønsker fra politikerne



NS 3516:2017 
Utførelse av 
lastbærende 
trekonstruksjoner

• Produksjonsunderlaget

• Valg av utførelsesklasse

• Krav til kompetanse

• Værbeskyttelsesklasse

• Fuktkontrollplan

• Toleranser

Splitkon AS



Detaljering!

Bardu, ~1850



Innovasjon

Rentre

Kl-tre smart

Standardisering

Returtre

Fremtidens bygg i tre?



Splitkon AS

Gjennestad v.g.s.
– undervisnings og kontorbygg  



Namdals folkehøyskole

Splitkon AS



Splitkon AS

Tungestølen/Fuglemyrhytta



Skipet - kontorbygg

• 5 etasjer - Totalt areal ~14 270 m2   

• BREEAM Excellent

• Miljø: Passivhus - Energiklasse A, sedumtak, 
solceller, kjøling med sjøvann m.m.

• Parallelle forprosjekt utført i tre eller i betong,        
likt ut kostnadsmessig
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Splitkon AS

700 m3 limtre

3300 m3 krysslimt tre

Om Splitkon
Fremtidige utsikter

Ønsker fra politikerne



Norge er verdensledende innen trebruk

Kunnskap om og bygging av større konstruksjoner (bruer/høyhus)

Eksperimentell formgivning 

Fokus på ytre miljø og inneklima



June 20th to 23rd 2022

TIMBER FOR A LIVEABLE FUTURE

WCTE 2022 Oslo address the global 
challenges of the future, in order to 
secure liveable societies 



TAKK!

Kristine.Nore@splitkon.no


