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Ara fa 10 anys, a la ciutat de Trondheim al centre de Noruega, es va iniciar el programa 
trebyen (ciutat de fusta) amb una doble intenció: promoure l’ús de recursos propers 
per dinamitzar l’economia, i innovar en projectes arquitectònics duradors i ener-

gèticament eficients: la fusta, el gran recurs!

Programa noruec Trebyen  
(ciutat de fusta)

10 anys innovant amb fusta 
Miquel Vilaró

Arquitecte tècnic i enginyer d’edificació

www.diob.net

ESCOLA INFANTIL HAUKASEN TRILUFTBARNENAGE A TRONDHEIM (NORUEGA)



  91

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

FEBRER
2016

TÈCNICA  
SISTEMES I 
MATERIALS

La fusta “tecnològica” 
i sistemes de càlcul 
avançats permeten 
crear estructures 
en fusta estables i 
construir en alçada 
com mai s’havia vist 
fins ara

Tot va començar amb un accident: al desembre del 
2002, un incendi va cremar un dels edificis de fusta 
catalogats al centre històric de la ciutat notuega de 
Trondheim. Lluny de buscar materials alternatius 
que mica en mica s’anaven implantat a la ciutat, el 
govern municipal va proposar un concurs de projec-
tes per construir en el mateix emplaçament, un edi-
fici emblemàtic i on la fusta en fos la protagonista. 
Actualment acull l’oficina de turisme.

Així va néixer el programa trebyen (www.trond-
heim.kommune.no/trebyen), del noruec, ciutat de 
fusta. Aquest programa és un motor de canvi econò-

mic i d’imatge “tradicional”. Amb una extensió 
pràcticament com la península ibèrica i 4,5 milions 
d’habitants, Noruega disposa aproximadament del 
80% del seu territori en bosc de conífera. Calia sumar 
energies per convertir la fusta en la base de la nova 
arquitectura noble i duradora. Conjuntament amb la 
universitat ntnu i els laboratoris de recerca sInteF, 
han experimentat el comportament de la fusta “tec-
nològica” davant el foc i fenòmens meteorològics, per 
tal de portar aquest material i les seves estructures a 
una nova dimensió.

ILLA DE CASES  
CENTRE HIS-
TÒRIC DE 
TRONDHEIM, 2002

NOU EDIFICI, OFICINA DE TURISME I NEGOCIS, 2007
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Així han donat suport a arquitectes, enginyers i promotors creant nous 
edificis públics i privats, d’ús residencial, comercial, equipaments i 
infraestructures. Aquest programa s’ha convertit en un corrent al país 
implicant institucions d’àmbit nacional (www.trefokus.no ) i altres pro-
fessionals (www.arkitektur.no/tre-og-by).

Tant és així, que el 2014, Trondheim ha acollit el Forum Holz Bau Nordic 
(http://forumholzbau-nordic.com) amb la participació d’altres països 
com Alemanya i Àustria. Building our future with wood es va fer èmfasi 
en la necessitat de donar resposta a la demanda creixent d’habitatge a 
les ciutats nòrdiques, prenent la fusta com a recurs lleuger, renovable, 
fàcilment industrialitzable i durador.

   Fusta tecnològica
La fusta “tecnològica” i sistemes de càlcul avançats, permeten crear 
estructures en fusta estables i construir en alçada com mai s’havia vist 
fins ara. N’és un exemple la ciutat universitària Moholt 50-50 (http://
moholtfemtifemti.blogspot.no) on estan construint 5 torres de 8 plantes 
amb 15 habitacions per planta i a un ritme d’un edifici en 5 setmanes! Si 
li afegim que equival a 1/5 del pes a una estructura equivalent de formi-
gó, reduint el cost en fonaments i la rapidesa d’execució, el fa un sistema 
econòmicament competitiu, i un producte confortable amb acabats de 
qualitat.

trebyen posa de 
relleu que més del 
50% de l’energia que 
consumirà un edifici 
al llarg de la seva vida 
és en el moment de la 
construcció

REPORT DEL PROGRAMA TREBYEN 
(CIUTAT DE FUSTA) TRONDHEIM, 2005-
15

UNA DE LES 5 TORRES MOHOLT 50-50  TRONDHEIM, 2015

IMPLANTACIÓ DE LA 
FUSTA A LA CIUTAT
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El dimensionat, tractament i composició, permet la 
utilització de la fusta en múltiples aplicacions. Així 
dins el programa trebyen s’ha fet obra nova, amplia-
cions, rehabilitacions i fins hi tot performance artís-
tiques donant a la ciutat de Trondheim un caràcter 
propi, sorprenent a cada racó al turista que sense 
conèixer el programa, es pregunta què està passant 
en aquesta ciutat.

Al trebyen s’hi augura un recorregut llarg, ja que ha 
passat a formar part de l’objectiu Trondheim 2030 

per a la sostenibilitat (http://trondheim2030.no/
tag/trebyen ). Quan és en boca de tots els governs la 
necessitat de prendre mesures urgents, atès el canvi 
climàtic, trebyen posa de relleu que més del 50% de 
l’energia que consumirà un edifici al llarg de la seva 
vida és en el moment de la construcció, per tant uti-
litzar materials menys devoradors d’energia té un 
efecte immediat. El mateix passa amb la emissió de 
gasos d’afecte hivernacle: l’acer i el formigó són dels 
materials que n’emeten més, si els substituïm per la 
fusta, equival a dir que aquest edifici té 60 anys més 

VISITA D’OBRES. ESTRUCTURA MASSISSA DE FUSTA LAMINADA. DETALL D’UNIÓ ENTRE PLANTES.

CREACIONS DELS ESTUDIANTS D’ARQUITECTURA DE LA NTNU. ESTRUCTURES QUE INTERPEL·LEN AL TURISTA I MOSTREN 
ELS LÍMITS DE LA FUSTA.
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de marge per emetre la mateixa quantitat. “Incidir en la construcció té un impacte més alt 
fins i tot que el transport” segons Turid Helle responsable d’estratègia i comunicació de 
l’Ajuntament de Trondheim.
 
Aquest estudi, l’han aplicat a l’escola Åsveien del programa trebyen, contrastant-la amb 
l’afecte que tindria en el clima, si aquesta s’hagués construït amb materials convencionals.

AFECTACIÓ DEL 
CLIMA A L’ESCOLA. LA 
MITJANA
DE PRODUCTES DE 
FORMIGÓ, ACER I 
AÏLLAMENT REPRE-
SENTEN LES MAJORS 
EMISSIONS.
ELS MATERIALS DE 
FUSTA PODEN SUBSTI-
TUIR EN GRAN MESU-
RA LES ESTRUCTURES 
D’ACER I FORMIGÓ

REDUCCIÓ 
D’EMISSIONS DE 
GASOS D’EFECTE 
HIVERNACLE ACUMU-
LAT MÉS DE 60 ANYS 
A L’ESCOLA ÅSVEIEN.
LA SELECCIÓ DE LA 
FUSTA COM A MATE-
RIAL PROPORCIONA 
UN GUANY IMMEDIAT
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Ressenyes: 

- Programa a Trondheim TREBYEN 
www.trondheim.kommune.no/trebyen

- Programa Noruega 
www.trefokus.no

- Professionals compromesos amb el 
disseny en fusta 
www.arkitektur.no/tre-og-by

- Forum Holz Bau Nordic 
http://forumholzbau-nordic.com

- Ciutat Universitària Moholt 50-50 
http://moholtfemtifemti.blogspot.no

- Trondheim 2030 per la sostenibilitat 
http://trondheim2030.no/tag/trebyen

Davant d’aquestes evidencies, el programa trebyen ja 
s’ha aplicat a escoles bressol modulars, parcs de bom-
bers i habitatges socials amb estàndard Passivhaus de 
mínimes pèrdues energètiques.

En conclusió, el que va començar com una contrarie-
tat, ha vingut per quedar-se, amb un impacte positiu 
en les generacions presents i futures. La ciència i la 
tecnologia aplicades a un material renovable com la 
fusta ofereix als professionals de la construcció, pos-
sibilitats gairebé infinites, i un futur més sostenible. 
Trondheim, en l’àmbit urbà, i els països nòrdics en 
general, marquen un camí, una direcció possible.  

ESCOLES BRESSOL MODULARS  
TRONDHEIM, 2015

PARCS DE BOMBERS I HABITATGES




