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Studie beviser at tre gjør oss godt 

Nå er det vitenskapelig dokumentert at tre gjør oss godt. Det treårige europeiske forskningsprosjektet 

Wood2New, som ble avsluttet i februar 2017, viser at tre som byggemateriale har en positiv påvirkning på 

både miljø og helse. I prosjektet har industribedrifter fra seks land, hvorav Kährs Group, samarbeidet for å 

kartlegge effektene av tre i innemiljø samt stimulere til økt bruk av tre i innredninger. 

 

Tre gjør oss godt!     Foto: Kährs Eik Shore                        

Vi tilbringer i gjennomsnitt 90 % av vårt liv innendørs. Faktorer som luftkvalitet og temperatur påvirker derfor 

ikke bare vår helse, men også vår livskvalitet. På eksakt hvilken måte og hvor mye er enda ikke blitt kartlagt. Med 

formålet om å få besvart dette i forskningen ble det internasjonalt startet et forskningsprosjekt i 2014 der et 

antall treindustribedrifter og universiteter samarbeider. Sluttrapporten ble presentert på et seminar på 

Lindköpings Universitetet i begynnelsen av mars 2017. 

 

Forskerne i prosjektet konstaterer i rapporten at tre har høy holdfasthet i forhold til sin vekt, er enkelt å arbeide 

med, er fornybart og finnes tilgjengelig i store mengder. Det går raskt å bygge med, gir et godt arbeidsmiljø på 

byggeplassen, er fleksibelt og gir designere stor frihet. Tre binder og lagrer i tillegg kulldioksid, jevner ut 

luftfuktigheten innendørs og er fornybart. Når vi for eksempel dusjer eller koker mat, så øker luftfuktigheten, 



 
treet suger opp denne fuktigheten og avgir den senere når luften igjen blir tørrere – en prosess som har blitt 

studert ved hjelp av varmekamera. 

«Utover de rent tekniske egenskapene har vi også målt de følelsesmessige opplevelsene av tre i for eksempel 

hjelpemiddelsutstyr via fokusgrupper i ulike land. Det interessante er at tre oppfattes likt – uansett kultur – det 

vil si naturlig, varmt og trivelig. Det har en beroligende påvirkning, gir bedre akustikk og luftkvalitet», sier Mark 

Hughes, Professor ved Aalto universitetet i Finland og prosjektkoordinator for Wood2New. 

 

Forskningsprosjektet har i tillegg til Aalto-Universitetet, også vært drevet på Lindköpings Universitet, 

Holzforschung Austria, Norsk TreTeknisk Institutt, Building Research Establishment Ltd (Storbritannien) og 

Technisches Büro für Chemie - Dr. Karl Dobianer (Østerrike). 

. Les mer om prosjektet på www.wood2new.org . 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Bruce Uhler, Enviremental Ambassador, Kährs Group tlf: +46 70 253 04 76 

Helén Johansson, Corprate Communication, Kährs Group tlf: +46 70 364 60 30 

Yrsa Cronhjort, Arkitekt SAFA, Aalto-Universitetet i Finland tlf: +358 50 566 0802 

 

 

 

 

 

Kährs Group er en verdensledende gulvprodusent av tre- og plastgulv med en rekke sterke varemerker som Kährs, 

Karelia og Upofloor i porteføljen. Firmaets innovasjoner har formet bransjen gjennom historien og Kährs Group 

arbeider målbevisst med å se fremover med nye innovative gulvløsninger. Kährs Group leverer produkter til mer 

enn 70 land og er markedsleder i Sverige, Finland, Norge og Russland, samt har en sterk posisjon i andre viktige 

markeder som Storbritannia og Tyskland. Konsernet sysselsetter ca. 1.600 personer og har en årlig omsetning på 

ca. 300 millioner Euro.  Les mer på www.kahrs.com 
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