
Vestlandske Limtreindustri AS 
 

Me leverar: 
1. Limtrebjelkar 

2. Smale bjelkar 

3. Takstolar 

4. Konstruksjon av bygg 

5. Beslag 

 



 
 

 

Vestlandske Limtre Industri A/S 
Holsundvegen 310 

5642  HOLMEFJORD 

• Omsetning ca. 50 
MNOK 

• 26 ansatte 

• Ingeniørkompetanse 
nybygg og rehabilitering 

• Spesialkonstruksjoner/ 
tilpasning 
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Transport 

• Bergensområdet kvar dag 

• Rogaland 1 gang pr veke 

• Møre 1 gang pr 14 dag 

• Nord-Norge båt 1 gang pr veke 

• Hele Vestlandet med bil og båt 
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Limtre 

• Bruksområder 

– Hovedkonstruksjonen 

– Bjelkelag 

– Sperr 

• Fremtidige 

bruksområde 

– Gulvkonsept 

– Påbygg, 

blokkbygninger 

– Rehabilitering 
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• Bruksområde 

– Bjelkelag 

– Sperr 

 

• Prefabrikasjon 

 

 

 

 

 

Smalt limtre 
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Myrkdalen Hotell - 

takkonstruksjon: 
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Myrkdalen Hotell - 

takkonstruksjon: 

Limtrebjelkar opp til 1,74 meter  
høye, og 20 meter lange 

Innfesting; stålbeslag boltar og 
skruer 
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Myrkdalen Hotell - 

takkonstruksjon: 

Litt om utfordringa: 
• Takkonstruksjon med krevande vinklar, opp til 52 grader 
• Snølaster opp til 1100 kg per m2 
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Fleire prosjekt: 

Ekstra toppetasje på blokk 



10/22/2012 
10 

Rehabilitering, Sandviksboder 
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Nytt gulvkonsept, 

1 

 

Planlagt gulv:  
• Limtre dim: 140x900x5000 
• Montert med dybler 
• Listing i underkant, festet på en side 
• Støydemping, og normal oppbygging i overkant 
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Nytt gulvkonsept, 

2 

 

Planlagt gulv:  
• Parkett 
• Trinnlydsplater 
• Limtre dim: 140x900x5000 
• Evt. skum i fugene 
• Listing i underkant, festet på 

en side 
• Brann: ved tett overflate, skal 

det holde 3,5 t 

Heltre tak 
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Limtre – 

takelementer? 

 

Vi undersøker muligheten for å produsere 
ferdigemelenter til tak: 
 
• Limtre som bærende elementer 
• Ferdig isolert 
• Ferdig tekket 
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For hver m3 trelast vi putter i et bygg bindes 800 kg 
karbondioksid  

 

Skog i vekst og bygg med tre binder karbondioksid. 
• bruk av trelast vil bli et viktig bidrag til løsning på 

klimaproblemet  
 
Vi ser økt interesse for å bygge med tre. 
Siste nyhet innen konstruksjoner i tre er ikke oppfunnet 
 

Klima/miljø? 


