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FORORD
VI STÅR PÅ TERSKELEN til en bære-
kraftig bioøkonomi. 

Foto: Jo M
ichael

Anita Krohn Traaseth
Administrerende direktør

Fossile ressurser vil vike til fordel for 
fornybare, og med det grønne skiftet 
vil norsk næringsliv miste den særstil-
ling nordsjøoljen har gitt oss. Når vi nå 
skal finne nye bein å stå på, gir skog- og 
trenæringen - med sin fundamentale  
posisjon i et klimabevisst samfunn –  
store muligheter for norsk verdiskaping. 
Med lange tradisjoner innen trefored-
ling, rik tilgang på skog og høy teknisk 
kompetanse, har Norge verdifulle for-
trinn i denne næringen. Vi står i posisjon 
til å ta en aktiv, internasjonal rolle innen 
nyskapende anvendelse av tre.

Innovasjon Norge har via Trebasert Inn-
ovasjonsprogram i 15 år jobbet for økt 
trebruk og styrket konkurransekraften 

til Norges skog- og trenæring. Gjennom 
mobiliseringsarbeid og finansiell støtte 
har mange innovative og eksporterbare 
løsninger blitt utviklet - fra arkitektoniske 
konsept til byggprodukter og konstruk-
sjonsmetoder. I dette heftet presenterer 
vi et utvalg case fra vårt langsiktige ar-
beid, som vi håper gir ekstra motivasjon 
til å være med på reisen videre. Forret-
ningsmulighetene knyttet til det grønne 
skiftet og bioøkonomien er i en tidlig 
fase, og vi trenger uredde bedrifter, 
nyskapende prosjekter og en næring 
som tør og vil satse for framtiden.

La deg inspirere - og del gjerne inspira-
sjonen i nettverket ditt!
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Innovasjon Norge skal bidra til de 
nasjonale målsettingene om å øke 
bruken av tre, og gjennom dette øke 
avvirkningen i den norske skognæ-
ringen. Dette gjøres blant annet 
gjennom å videreutvikle bedriftene i 
den trebaserte verdikjeden. Treba-
sert Innovasjonsprogram har spesielt 
fokus på utvikling av leverandører, 
konsepter, byggsystemer og kom-
petanse innenfor byggsektoren, 
utvikling av treprodukter mot forbru-
kermarkedet og kompetansetiltak 
innenfor næringen.

Visjonen til Trebasert Innovasjons-
program er at Norge skal være et for-
bilde innen verdiskapende foredling 
og ny anvendelse av trevirke. Hoved-
målet har hele tiden vært å bidra til 
økt bruk av tre som materiale og økt 
lønnsomhet i hele verdikjeden. Økt 
bruk av tre har blitt begrunnet både i 
at det finnes et uforløst markedspo-
tensial for tre som materiale, at økt 
bruk av tre vil bidra til økt aktivitet i 
skogsektoren, og at tre er et miljø-
vennlig materiale som bidrar til å 
redusere utslippene av klimagasser. 

Tre som byggemateriale har historisk 
sett vært lett tilgjengelig og rimelig i 

Norge, noe som har formet landets 
byggetradisjoner opp gjennom his-
torien. Dette har gitt lange tradisjo-
ner for bruk av tre i norske hus, og 
har medført at nordmenn ønsker å 
bo i hus bygget av tre—noe dagens 
norske arkitekter vet. Dette er kan-
skje årsaken til at denne yrkesgrup-
pen var viktige drivere spesielt under 
treprogrammets første år. Seinere 
tilkom også andre yrkesgrupper som 
sentrale drivere, med kompetanse og 
erfaring innen trebruk.  

Situasjonen har vært annerledes 
for trebruk i byene. Grunnet blant 
annet frykt for brann ble tre i mange 
tiår valgt bort til fordel for materi-
aler som betong, stål og glass. De 
siste 20 årene har det takket være 
endringer i reglement og forskning 
på treets brann- og lydegenskaper nå 
blitt enklere å benytte tre i urbane 
byggerier. Trematerialet er i ferd med 
å skaffe seg en posisjon innen by-
messig bebyggelse; flere forbildepro-
sjekter støttet av Innovasjon Norge 
har bidratt til å avdekke treets unike 
fortrinn som urbant byggemateriale.   

Gjennom hele perioden med pro-
grammet har man ment at økt bruk 

av tre i byggenæringen er et viktig 
tiltak for å redusere utslipp av klima-
gasser. Gjennom fotosyntesen tas 
CO2 opp av skogen for deretter å bli 
lagret i trærne – og senere i trepro-
duktene. Fordi voksende skog tar 
opp CO2, vil en aktiv skogforvaltning 
bidra til å øke dette opptaket. Det 
faktum at CO2-lagringen fortsetter 
og forlenges ved at trematerialer be-
nyttes til bygningsformål, er et viktig 
miljømessig argument for at bruken 
av tre i bygg- og anleggssektoren bør 
øke i årene fremover. 

Innovasjon Norge ønsker at de 40 
forbildene som presenteres her skal 
stå som gode eksempler på hvordan 
organisasjonen også i fremtiden 
kan hjelpe bedrifter som ønsker 
å være innovative i bruken av tre. 
Innovasjon Norge skal fortsatt være 
en bidragsyter til innovativ bruk av 
tre og på denne måten bidra til den 
videre utviklingen av den norske 
byggenæringen og skog- og trenæ-
ringen. Innovasjon Norge er stolt av 
å ha forvaltet og utformet en ordning 
som har bidratt til å bygge hus - ikke 
rapporter. 

40 FORBILDER I TRE 
FRA TREBASERT  
INNOVASJONSPROGRAM1

GJENNOM EN PERIODE PÅ 15 ÅR har Innovasjon Norge støttet over 
tusen nyskapende prosjekter via midler fra Trebasert Innovasjons- 
program. ”40 forbilder i tre” er en presentasjon av noen få av disse 
prosjektene, til synliggjøring og til inspirasjon. 

Bøler kirke.Foto: Bosvik
Vennesla bibliottek Foto: Em

ile Ashley
T.h. Foto: Hufton Crow, Kilden Teater- og Konserthus
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HISTORIEN TIL INNOVASJON NORGE sin tresatsing går tilbake til 1998 
da Landbruks- og matdepartementet la fram St.mld. 17 (1998 – 1999). 

15 ÅR MED SATSING 
FRA TREBASERT  
INNOVASJONSPROGRAM2

Bakgrunnen var regjeringens ønske 
om å føre en aktiv nasjonal skog-
politikk for å styrke skogens bidrag 
til mer bærekraftig produksjon og 
levende bygder. Skogmeldingen 
poengterte viktigheten av å se 
hele verdikjeden under ett, og av 
at myndigheter og bransjen måtte 
løfte sammen og ta et felles initiativ 
for å øke lønnsomheten generelt i 
trelastindustrien. For skogbruket var 
varige og stabile avsetningsforhold 
for trevirke viktig. 

Meldingen konstaterte at tross 
Norges lange tradisjoner for bruk av 
trevirke, var man nå kommet til et 
punkt hvor kunnskapen om å bygge i 
tre og verdifull håndverkskompetan-
se i ferd med å gå tapt. En tilpasning 
av denne tradisjonen til nye krav om 
funksjonalitet, design og arkitektur 
var viktig for å øke anvendelsen av 
trevirke. Man så også viktigheten 
av utvikle nettverk mellom ulike 
kompetanse- og utdanningsmiljøer, 
der tradisjonsbåret kunnskap om ma-
terialer og bruk kobles sammen med 
kunnskap om råstoffet for å finne nye 
bruksområder for tre. 

I stortingsmeldingen ble Treprogram-
met lansert, og programmet startet 
opp juni 2000 1.  Siktemålet med 
programmet var høyere verdiskaping 
gjennom foredling innenlands og økt 
anvendelse av trevirke. Visjonen var 
at Norge skulle bli et forbilde i verdi-
skapende foredling og ny anvendelse 
av trevirke, og følgende to formål for 
programmet ble nedfelt: Å bidra til 

økt verdiskaping i skogbruk og fored-
lingsvirksomhet; å øke skogsektorens 
bidrag til mer bærekraftig produksjon 
og forbruk. 

Forutsetning for realisering av visjo-
nen var at markedets behov skulle 
være utgangspunktet for næringens 
prioriteringer. Man la vekt på omstil-
lingsevne, samhandling, kompetan-
sestyrking i alle ledd og koordinering 
av ressurser, og det ble lagt følgende 
tre strategiske satsingsområder for 
programmet: Profilering og kommu-
nikasjon; produktutvikling og nyska-
ping; samarbeid og effektivisering.

Programmet skulle blant annet styrke 
mulighetene som lå i produktutvik-
ling, design og arkitektur, og legge 
til rette for at trevirke i større grad 
skulle vurderes som et attraktivt  
materiale med brede anvendel-
sesmuligheter. Det ble lagt opp til 
samarbeid og koordinering mellom 
SND, Statens Landbruksbank og 
Norges forskningsråd, basert på den 
eksisterende arbeidsdelingen. Det 
videre arbeid med programmet ble 
koordinert av Landbruksdeparte-
mentet i samarbeid med Nærings- og 
handelsdepartementet.

I 2004 ble Treprogrammet evaluert, 
og satsingen ble videreført under 
nyopprettede Innovasjon Norge, 
etablert samme år 2. 

I 2006 skiftet tresatsingen navn til 
Trebasert Innovasjonsprogram, og 
har siden den gang forblitt en post på 

statsbudsjettet under Landbruks- og 
matdepartementets bevilgninger. 

Grunnfilosofien i den nasjonale 
tresatsingen har hele tiden vært å 
styrke konkurransekraften til skog- 
og trenæringen i Norge. Satsingens 
prioritet har derimot blitt justert 
underveis, med ulike fokusområder 
som man for oversiktens del kan dele 
inn i tre 5-årsperioder med glidende 
overganger.   

I programmets første fase ble støtte 
hovedsakelig gitt til bransjeprosjekter 
og prosjekter der man ønsket å øke 
kompetansen i de ulike næringene, 
eksempelvis gjennom oppbygging av 
studietilbudene ved lærestedene for 
høyere utdanning i Trondheim og Ås. 
I 2006 ble strategien til tresatsin-
gen endret, og fokus ble rettet mot 
mobiliserende tiltak som skulle 
bidra til utvikling av bedriftene. Tre 
konkrete tiltaksområder ble definert. 
Det første var industrielt byggeri, 
som omfattet utvikling av konsepter, 
løsninger og kompetanse innenfor 
byggsektoren. 

Det andre var treprodukter og tradi-
sjonstre og omfattet nye produkter 
til forbrukermarkedet og tradisjons-
baserte produkter. Det siste området 
var innovasjonssystemer, som om-
fattet nasjonale og bedriftsspesifikke 
tiltak som hadde potensiale til økt 
innovasjon. 

Perioden ble evaluert i 2011, og 
konklusjonen var at programmets 

T.v. Svartlam
oen. Foto: David Grandorge      T.h. Borkeplassen. Foto: Knut W

erner Lindeberg Alsé≈n
T.v. Treet. Foto: ARTEC AS/BO

B BBL         T.h. Studentboliger. Ås Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén
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innretning hadde god relevans i 
forhold til målet og var relevant for 
å øke lønnsomheten i alle deler av 
verdikjeden. Det ble påpekt at midler 
fra programmet bidro til å realisere 
prosjekter som ikke ellers ville latt 
seg gjennomføre 3.

Fra 2010 og fram til i dag har pro-
grammet hatt fokus på større satsing 
som byggkonsepter, byggemetoder 
og teknologisk industrialisering, noe 
man ser fruktene av i flere av dagens 
forbildebygg. 

Tredriverne
I denne perioden ble det utviklet 
et nettverk kalt ”Tredriverne”, som 
skulle legge praktisk til rette for 
ulike aktiviteter med utgangspunkt i 
satsingene til Trebasert Innovasjons-

program. I samme periode ble de 
tre 3-årige satsingene Tre og land-
bruk, Tre og samferdsel og Tre og by 
utviklet. 

Totalt har den nasjonale tresatsingen 
finansiert over 1000 prosjekter og 
generert utviklingsarbeid for om lag 
1,5 milliarder norske kroner. Tilskud-
dene har hatt en utløsende effekt 
– dvs. at prosjektene ikke ville blitt 
gjennomført uten støtten fra Inno-
vasjon Norge - i nesten 100 prosent 
av tilfellene. Det er slik støtten fra 
Innovasjon Norge er ment å fungere.  

Tidlig samarbeid om tre 
Allerede på slutten av 1980-tallet 
hadde norsk treindustri satt seg am-
bisjoner om å utnytte treet på nye og 
innovative måter man tidligere ikke 

hadde sett her i landet.  Dette lykkes 
man med som en konsekvens av et 
fruktbart samarbeid mellom offent-
lige beslutningstakere, byggherrer, 
leverandørindustrien, ingeniører og 
arkitekter – og som kulminerte i flere 
internasjonalt grensesprengende 
innovasjonsbygg til OL på Lilleham-
mer i 1994. 

Med trebruken i Vikingskipet på 
Hamar, OL-hallen på Lillehammer 
og Oslo Lufthavn Gardermoen viste 
man at ved å samle kompetansen 
var det mulig å utvikle bruken av tre i 
arkitekturen inn i en helt ny retning. 
Teknologien og kompetansen som 
ble utviklet dette tiåret høster man 
fruktene av i flere av forbildepro-
sjektene som vi presenterer i dette 
heftet.      

Foto: Lars Ernst Hole Design
Foto: Aktiv Lek

N
ardo skole og barnehage. Foto: Synlig Design AS w

w
w

.synlig.no

Foto: M
oelven Byggnodul

Foto: M
ichael Lom

m
ertz       
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MED LITT STORE BOKSTAVER kan man si at programmets prioriteringer 
har beveget seg fra enkeltstående pilotbygg som skulle vise fram treets 
muligheter, til volum- og massemarkedet som har hatt betydning for  
trevirkets markedsandel.

TEMATISKE SATSINGER 
FRA TREBASERT  
INNOVASJONSPROGRAM3

Vi har likevel valgt å presentere de 40 
forbildeprosjektene etter følgende 
fire kategorier; signalbygg, utviklings-
prosjekt, mobiliseringsprosjekt og 
markedsdrevet trebyggeri. Disse ka-
tegoriene er delvis sammenfallende i 
tid, men med glidende overganger. 

Signalbygg
I starten av tresatsingen var fokus på 
spennende og nyskapende arkitektur 
som synliggjorde hva som faktisk var 
mulig å gjøre med tre som byggema-
teriale. Samtidig støttet man prosjek-
ter som kunne løse utfordringer knyt-
tet til praktiske byggetekniske forhold 
og utfordringer som brannsikkerhet, 
lyd og konstruksjon. Programmets 
støtte til å løse utfordringer knyttet 
til bruk av tre i disse enkeltstående 
praktbyggene ble gjort for å rette 
oppmerksomheten mot treet som 
uprøvd byggemateriale og for at flere 
skulle forsøke seg. Arkitektene var 
i denne perioden viktige og ivrige 
pådrivere for bruk av tre, og de så 
tidlig mulighetene som lå i Trepro-
grammet.

Utviklingsprosjekter
Som del av endringen av strategien 

til tresatsingen og omleggingen av 
virkemiddelapparatet ble program-
met innrettet mot tiltak rettet direkte 
mot bedriftene, og bedriftsrettede 
prosjekter. I denne perioden ble det 
satset spesielt på utviklingen av nye 
treprodukter, forbedring av produk-
sjonsprosesser, og effektivisering i 
bedrifter.

Mobilisering
I en bransje med mange små og 
mellomstore bedrifter har det i 
perioder vist seg utfordrende å få 
tak i de gode prosjektideene. Man så 
derfor behovet for å bruke midler på 
å få fram flere gode prosjekter landet 
rundt. Programmet etablerte et team 
av samarbeidspartnere som ledd i et 
mobiliseringsarbeid med regionale 
prosjekter og personer – de såkalte 
tredriverne. Tredriverne ble et nett-
verk av regionale pådrivere, fagper-
soner som startet arbeidet med økt 
bruk av tre i egne fylker.  Pr. i dag er 
det tilknyttet programmet 11 tredri-
vere fordelt over 17 fylker, som alle 
arbeider med å spre kunnskap om 
fordelene ved å bygge i tre. Tredriver-
ne har en viktig rolle med å arbeide i 
nettverk og legge praktisk til rette for 

ulike aktiviteter med utgangspunkt i 
satsingene til Trebasert Innovasjons-
program. Under denne perioden ble 
det utviklet egne 3-årige satsninger 
innenfor temaene Landbruksbygg i 
tre, Tre og samferdsel og Tre og by. 

Markedsdrevet trebyggeri
De siste årene har Innovasjon Norge 
prioritert støtte til industrialiseringen 
av bygg for å øke volumet av tre som 
blir benyttet. Massivtre har vært et 
viktig materiale i denne utviklingen, 
ved siden av limtrekonstruksjoner og 
bruk av moduler og elementer. En del 
av prosjektene i presentasjonen er 
bygget i massivtre. 

Støtten fra Trebasert Innovasjons-
program har gått til mulighetsstudier, 
konseptutvikling og testing av store 
massivtrebygg, og har bidratt til at 
det i dag er etablert et marked og 
tilført kompetanse i verdikjeden om 
disse nye byggemetodene. 

Man ser konturene av et modent og 
voksende marked. Nå er det tid for 
fokus på norsk produksjon og leve-
ranser av massivtre basert på norsk 
trevirke. 

Studentprosjekt. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén

Bekkestua stasjon. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsé≈n
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INNOVASJON NORGE ønsker ved denne presentasjonen å vise 40 av de 
over tusen prosjektene som har fått støtte fra ordningen med Trebasert 
Innovasjonsprogram. 

DE 40 FORBILDENE 
FRA TREBASERT  
INNOVASJONSPROGRAM4

01 Landbruksbygg i tre    16
02 Tre og samferdsel   18
03 Tre og by     20
04 Moholt 50/50    22
05 Tre-Und/NTNU   24
06 Preikestolen fjellstue    26
07 Vennesla bibliotek og kulturhus  28
08 Kilden Teater- og Konserthus   30
09 Norwegian Wood    32
10 Utleieboliger på Svartlamoen   34
11 Håndbok om massivtreelementer  36
12 ISO3 trebindingsverk   38
13 Moderne takstolfabrikk   40
14 Woody35     42
15 Miljøvennlig impregnert trevirke  44
16 K-bjelken      46
17 Borkeplassen i Trondheim   48
18 Designmøbler i lauvtre    50
19 Melkefjøs i massivtre    52
20 Kaldtfjøs med naturlig ventilasjon 54

21 Norges største passivhus - Pir Nord  56
22 Lufthavn i limtre og massivtreelementer  58
23 Verdens lengste trebru    60
24 Verdens høyeste boligblokk i tre   62
25 TreFokus AS    64
26 TreSenteret     66
27 Almenningstråkket - forretningsbygg i tre 68
28 Nardo skole og barnehage   70
29 Studentbyen Pentagon    72
30 Lek, trening og rehabilitering i tre    74
31 Miljøvennlig boligproduksjon   76
32 Produksjonshall for massivtreelementer  78
33 Ny Åsta bru      80
34 Moelven Byggmodul AS   82
35 Jernbaneverket og ROM Eiendom  84
36 Ullerud helsebygg     86
37 Miljøvennlige trefiberplater   88
38 Fjell barnehage    90
39 Vindmøllebakken i Stavanger   92
40 Akustiske produkter i tre    94

T. v. Ipark. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén        T. h. Foto: Kebony

T.v. U
llerud sykehjem

. Illustr: Jostein Rønsen arkitekter as    T. h. M
oholt Illustr: M

DH Arkitekter og landskap
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LANDBRUKSBYGG I TRE var en treårig satsing der målet er øke bruken  
av tre i nye landbruksbygg. 

Landbruksbygg i tre 01
Deltakerne og bidragsyterne var Tine, 
Nortura, Norsk Landbruksrådgiv-
ning, NHO Innlandet og trebransjen, 
representert ved Tretorget. Utvikling 
av konkurransedyktige prefabrikkerte 
løsninger var sentralt i prosjektet. 
Løsningene skal både være økono-
misk fordelaktige for bonden og 
gunstige med hensyn til miljø og 
CO2-regnskap. En av målsetningene 
har vært å formidle ideer og løsnin-
ger med bruk av tre. Bønder og store 
eller små bedrifter som ønsker å 
bygge landbruksbygg i tre vil ha nytte 
av prosjektet.

Prosjektet startet opp i 2009 og bidro 
til utvikling av 39 piloter, 13 leveran-
dører og 10 nye byggløsninger innen 
det var ferdigstilt i 2012. Det ble le-

vert mange repeterbare løsninger og 
etablert et marked.  Pilotbyggene er 
spredt over store deler av landet, og 
bruk av tre i nye landbruksbygg be-
gynner å få rotfeste. Landbruksbygg 
i tre har også støttet dokumentasjon 
relatert til byggtekniske og branntek-
niske krav i trebygg. Prosjektet har en 
egen nettside i regi av Norsk land-
bruksrådgivning.

Prinsippet ved et industrielt bygd 
trefjøs er å produsere delene til fjø-
set på forhånd med repetisjoner av 
mest mulig like deler. Dette er enkle-
re, rimeligere og raskere å montere 
sammen. De to hovedkonstruksjone-
ne i bygget, bæresystem og vegger/
tak, kan med fordel prefabrikkeres og 
settes sammen på byggeplass med 

skrueforbindelser. Bæresystemet, 
som kan bestå av søyler og dragere 
eller fagverk, settes opp med fast 
senteravstand, og prefabrikkerte 
dekkende elementer skrus fast i den 
bærende konstruksjonen. Betongar-
beidene kan forenkles med prefa-
brikkerte punktfundamenter under 
bærende søyler og skraperenner for 
møkk i betongelement. 

Liggebåser og forbrett kan også 
prefabrikkeres i tre, og monteres inn i 
fjøset. Konseptet bak det industrielle 
trefjøset er kjent; dimensjonering, 
gjentakelse av produksjonstegninger 
og rasjonell produksjon. Dette sparer 
bonden for betydelige innkjøpskost-
nader.

Foto: Anita Land/N
ibio

Foto: Kristian Fougner, ±Fjøssytem
er



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE18 19

TRE OG SAMFERDSEL ble opprettet som en fireårig mobiliseringsprosjekt 
for å motivere til økt bruk av tre og innovative løsninger innenfor 
samferdsel i vid utstrekning. 

Tre og samferdsel 

Målsettingen har vært å fremme 
bruk av tre innenfor samferdselsin-
frastrukturen, gjennom å legge til 
rette for utviklingen av løsninger som 
er både miljøvennlige og økonomisk 
konkurransedyktige. Mobilisering av 
tilbydere og industrialiserte konsep-
ter har stått sentralt i dette, sammen 
med informasjon om muligheter og 
marked.

Prosjektet Tre og samferdsel skal 
fremstå som en nasjonal ressurs for 
initiativ til og gjennomføringen av 
prosjekter som fremmer bruk av tre i 
samferdselsprosjekter.

Prosjektarbeidet har vært opptatt 
av innovativ trebruk i samferdsels-

sektoren med fokus på utvikling av 
trebroer, støyskjermer, rekkverk, 
trafikkterminaler, andre anlegg langs 
veg (rasteplasser etc), skysstasjoner, 
stasjoner og kaianlegg/områder, 
parkeringsanlegg og trafikkrelaterte 
privateide prosjekter. 

Prosjektet har hatt fokus på bruk av 
tre i offentlige anskaffelser, i regi av 
transportetatene. 

Prosjektet har møtt velvilje og 
interesse både hos målgruppene og 
samarbeidspartnerne, men spesielt 
har leverandørbedriftene og indus-
trien tatt del i arbeidet med bred 
deltagelse og stort engasjement. Pro-
sjektets rolle har derfor vært å legge 

grunnlaget for markedsutvikling 
gjennom innovasjon i tidligfasene 
for offentlige anskaffelser. Like fullt 
er det fortsatt en utfordring å skape 
norsk industri (spesielt massivtre) 
som igjen kan styrke verdiskapingen 
med basis i avvirkningen.

Det gode samarbeidet med de 
involverte aktørene Statens Veg-
vesen, AVINOR, Jernbaneverket, 
Havneingeniørene og REN har vært 
helt avgjørende for resultatene. 
Representantene for etatene (refe-
ransegruppen) har vært døråpnere, 
og effektivt bidratt til at prosjektar-
beidet har fått innpass i prosessene. 
Det administrative ansvaret ble lagt 
til NHO Innlandet.

02

Flisa bru. Foto: Johan Brun
Råde stasjon. Foto: Knut W

erner Lindeberg Alsén
Illustrasjon: O

slo Lufthavn AS/N
ordic O

ffi
ce of Architecture



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE20 21

FOR Å MØTE UTVIKLINGEN med økt urbanisering og behovet for en mer 
klimavennlig byggenæring satte Innovasjon Norge i gang satsingen Tre og 
by. 

Tre og by 

Målet var å utvikle gode treløsninger 
i byområder og synliggjøre treets 
fortrinn i urban sammenheng. Man 
ville se gode eksempler på urbane 
treboligkonsepter og ønsket å frem-
me og spre kunnskap om ulike mu-
lighetsområder for bruk av tre innen 
forskjellige områder og situasjoner av 
urban karakter. 

Temaområdene var bærende kon-
struksjoner i tre i store bygg og inn-
ovativ leverandørutvikling inkludert 
industrielle løsninger. I tillegg skulle 
satsingen bidra til å utvikle miljø-
messig gode og økonomisk konkur-
ransedyktige løsninger for bruk av 
tre i byområder. Man fokuserte på 
treets unike og gunstige egenskaper 

som byggemateriale i byen, som for 
eksempel at treets lette vekt gjør 
det spesielt egnet til å bygge oppå 
eksisterende bygg som ikke ville tålt 
vekten av flere betongetasjer.  NAL 
og Treteknisk fikk i oppgave å gjen-
nomføre denne satsningen, i perio-
den 2013 til 2015.

03Foto: ARTEC AS/BO
B BBL

Illustrasjoner: Helen &
Hard
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MOHOLT 50/50 er den største studentbyen tilknyttet Studentsamskipna-
den i Trondheim (SiT). 

Moholt 50/50  
- studentby i massivtre 

Det er 50 år siden de første studen-
tene flyttet inn på Moholt studentby. 
Med dette prosjektet løftes blikket 
frem mot de neste 50 år, derav nav-
net Moholt 50|50. SiT har store visjo-
ner innen arkitektur, samt helhetlig 
og miljøvennlig planlegging hvor det 
legges vekt et godt bomiljø. 

Studentbyen er selvforsynt med 
termisk energi via eget geovarmean-
legg, og alle byggene er bygget etter 
passivhusstandard. Moholt 50|50 
er verdens største studentboligpro-
sjekt i massivtre og Nordens høyeste 
byggeprosjekt i ren massivtrekon-
struksjon. 

Tomtearealet på ca. 145 000 m2, skal 
fortettes med inntil 25 000 m2 nybygg  
bestående av 5 studentboligtårn i 9 
etasjer med til sammen 632 hybelen-
heter, fordelt i hovedsak på bokol-
lektiv, noen hybel- og parleiligheter, 
barnehage og  ulike servicefunksjo-
ner som vaskeri, treningsarealer, 
legekontor, frisør, sykkelverksted og 
bibliotek. 

Trebruk  
Moholt 50|50 bygges i massivtre. 
Det er benyttet 6 500 m3 massivtre 
- tilsvarende et forbruk på om lag 
23 000 trær. Ytter- og innervegger, 
etasjeskiller, heissjakter, trapper og 
trapperom er massivtre. Utvendig 
kledning fra Kebony. SiT valgte mas-
sivtre på grunn av tett oppfølging av 
tredrivernettverket. 

Utfordringer 
Prosjektet har gitt mer kunnskap om 
massivtreets egenskaper og spesielt 
i forhold til brann. Resultater av en 
gjennomført branntest av en hybel 
i 1:1, er  dokumentert. Gjennom et 
eget opplæringsprogram i anbudsfa-
sen har entreprenørbransjen opplevd 
større sikkerhet i forhold til prising av 
et massivtreprosjekt.  
    
Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til utvikling av byggeløsning i 
massivtre.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet er forventet å gi særlig 

store reduksjoner av CO2 i klimaregn-
skapet, på grunn av bruken av mas-
sivtre fremfor betong.  En fordel med 
massivtre som er forventet, men som 
fortsatt ikke er godt dokumentert i 
andre prosjekter, er den inneklimatis-
ke virkningen av eksponerte treover-
flater. Tre kan gi fra seg og ta opp i 
seg fukt i luften. Flere undersøkelser 
tyder på at fuktbalansen er viktigere 
enn temperaturbalansen for opp-
levd inneklima. Bruken av massivtre 
gir raskere fremdrift på byggeplass. 
Fundamentering kan reduseres som 
følge av lettere bygg sammenlignet 
med betong eller tegl. 

Eier: Studentsamskipnaden i Trond-
heim (SiT)
Sted: Moholt, Trondheim 
Arkitekt: MDH Arkitekter SA/Arne 
Henriksen Arkitekter AS, Oslo
Totalentreprenør: Veidekke ASA
Fremdrift: Byggestart mars 2015,  
ferdig årsskiftet 2016/2017
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TRE|UND ble startet for å styrke undervisningen i trefag ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

TRE/UND NTNU 
Styrking av fagmiljøene

Hovedmålet var å øke kunnskapen 
om tre ved fagmiljøene ved fakulte-
tene for arkitektur og billedkunst og 
ingeniørvitenskap og teknologi – det-
te gjennom å styrke, koordinere og 
markedsføre NTNUs undervisningstil-
bud innen trebearbeiding og trebruk. 

Satsingen på TRE|UND ble videreført 
med TreNova som en viktig plattform 
for NTNU’s tresatsing, der målet var 
å mobilisere aktører og nettverk i tre- 
og byggenæringen til konkret sam-
arbeid, samt kartlegge kompetanse-
behov i næringen og knytte kontakt 
med samarbeidspartnere nasjonalt 
og internasjonalt innen utdanning, 
forskning og innovasjon. 

TRE|UND har bidratt til en betyde-
lig oppmerksomhet omkring tre og 
trebygninger på begge fakultetene 
ved NTNU, og har hele tiden hatt et 
tett samarbeid med hele verdikjeden 

for tre i Norge. Foruten det tverrfag-
lige samarbeidet rundt tre innad hos 
NTNU, har fagmiljøet også samarbei-
det med andre miljøer, både i Norge, 
Norden, Tyskland, USA og Canada.

Utfordringer
Behov for å styrke undervisning og 
forskning i trefag ved NTNU, samt 
stimulere til økt samarbeid på ulike 
fagområder innen i verdikjeden, inkl. 
næring og offentlig forvaltning og 
fagmiljøer i andre land. 
 
Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utviklingsarbeidet gjennom 
flere prosjekter både i oppstarts- og 
gjennomføringsfase. 

Nytteverdi i næringen
Satsingen har ført til større bevissthet 
omkring hele verdikjeden; spesielt 
har skognæringen blitt oppmerksom 
på trearkitekturen. Satsingen har 

skapt et stort aktivitetsnivå. På hele 
90-tallet ble det levert bare fem mas-
tergradsoppgaver og ingen doktor-
grader knyttet til trebygg ved NTNU; 
tolv år senere er det gjennomført 
110 masteroppgaver og 16 doktor-
gradsprosjekter rundt temaet tre. 

Det har blitt bygget opp en genera-
sjon aktører i byggnæringen som er 
trygge på bruk tre, samt at det er ut-
viklet god kompetanse på sikring av 
trebygg mot brann. Forskningen har 
gitt økt kompetanse hos treindustri, 
entreprenører, snekkere og arkitekter 
– og ikke minst rådgiverne i bygge-
bransjen. Flere av kandidatene som 
er utdannet her skaper prisbelønt 
arkitektur og har skrevet lærebøker. 

Eier: NTNU 
Sted: Trondheim
Leder: NTNU 
Ferdigstilt: 2005
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FJELLSTUEN ligger langs turveien til Prekestolen, med det karakteristiske 
fjellmassivet som krager ut over Lysefjorden.

Preikestolen fjellstue 

Anlegget består av overnattingsdel 
med 28 rom, kafé, restaurant og 
konferanseområde. Området har 130 
000 besøkende i året, og skal tilfreds-
stille ulike brukeres behov gjennom 
alle årstider. Preikestolen fjellstue 
ble tildelt Statens byggeskikkpris for 
2009. Prosjekt i Norwegian Wood. 

Trebruk 
Preikestolen fjellstue er bygget opp 
av massivtrekonstruksjon med gjen-
nomgående skiver over to etasjer. 
Det er benyttet spesialbygde elemen-
ter med innebygde forsterkninger, 
stolper, dragere og skråstilte bord for 

avstiving. Yttervegger og tak i massiv-
tre med utenpåliggende isolasjon og 
kledning.

Utfordringer
Bygging med massivtre var relativt 
«nytt» i Norge da Prekestolen ble 
bygget. Dette medførte stor grad av 
læring for alle involverte aktører – fra 
planlegging, beregninger og pro-
duksjon til oversikt og kontroll over 
logistikken på byggeplassen.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av interiørløsnin-
ger

Nytteverdi i næringen
Prosjektet har generert kompetan-
se hos aktørene direkte involvert i 
prosjektet, og generell kompetanse 
i verdikjeden. Prosjektet har bidratt 
til å profilere trearkitektur og bruk av 
tre på en god måte. Prosjektet brukes 
som referanseprosjekt og visnings-
objekt og brukes av næringen i eget 
profileringsarbeid.

Eier: Stavanger Turistforening 
Sted: Jørpeland i Strand kommune
Arkitekt: Helen & Hard AS
Ferdigstilt: 2008
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VENNESLA BIBLIOTEK OG KULTURHUS representerer det fremste innen 
moderne norsk trearkitektur. 

Vennesla bibliotek 
og kulturhus 

Her møtes teknologisk og arkitekto-
nisk innovasjon, og bygningen bidrar 
til stedsutvikling og gode offentlige 
rom. 

Arkitektene viser her at tre som ma-
teriale kan gi spektakulær arkitektur 
som også er svært miljøvennlig. 
Bygget består av bibliotek, kafé og 
offentlige møteplasser. Bygget har 
vunnet flere priser.

Trebruk
Fasadene er tekket med malmfuru og 
trelags glass. Det er benyttet stav-
parkett på gulvene. Alle limtrekon-
struksjonene er individuelt tilpasset. 
Heissjakten, dekker, veggene og deler 
av taket er i massivtre.

Utfordringer
Byggherren ønsket maksimal ut-
nyttelse av en komplisert tomt, og 
krevde at bygget skulle være både 
tilpasningsdyktig og samtidig økono-
misk rasjonelt.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av interiørløsnin-
ger i tre i offentlige bygg.

Nytteverdi i næringen
Vennesla bibliotek og kulturhus viser 
hvordan industrialiserte limtrekon-
struksjoner og interiørløsninger er 
tilpasningsdyktige og funksjonelle, og 
hvordan de kan benyttes til å skape 
fremragende arkitektur. Prosjektet 
bidrar til å synliggjøre bruken av tre 

på en god måte i næringens profile-
ringsarbeid.

Eier: Vennesla kommune
Sted: Vennesla
Arkitekt: Helen & Hard AS
Ferdigstilt: 2011
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KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS er Sørlandets nye landemerke.  
Bygget har fått stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen  
Kristiansand og til hele regionen 

Kilden Teater- 
og Konserthus  

Bygningens viktigste uttrykk er den 
spektakulære bølgeveggen av kilefor-
mede bord i sørlandsk eik, som går 
tvers gjennom glassfasaden i foajéen. 
Bygget ble nominert til EUs pris for 
samtidsarkitektur—Mies van der 
Rohe-prisen—i 2013. 

Trebruk
Bølgevegg av 25.000 kileformede 
bord i sørlandsk eik som går gjennom 
fasade av glass. Ingen av spilene er 
like. 

Utfordringer  
Prosjektet har så langt vært et av 

de mest komplekse treprosjektene i 
Norge. 

Både utformingen og ønske om 
industrialiserte elementer stilte 
planleggere og leverandører overfor 
mange tekniske utfordringer.

Innovasjon Norges bidrag
Utvikling av leverandørene i proses-
sen.

Nytteverdi i næringen 
Ved hjelp av digitalisering av kom-
pleks geometri og matematiske be-
regninger og håndverk har man tatt i 

bruk tre på en måte som har skaffet 
landet kompetanse som vil utvikle 
byggenæringen i årene fremover.

Eier: Sørlandet IKS
Sted: Havnen i Kristiansand
Arkitekt: ALA Architects i samarbeid 
med SMS arkitekter  
Ferdigstilt: 2012
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NORWEGIAN WOOD var et av de største prosjektene til Stavanger2008  
- Europeisk kulturhovedstad. 

 
Norwegian Wood  

Rogaland har en rik tradisjon innen 
trearkitektur og Stavanger er den 
største trehusbyen i Europa. Nor-
wegian Wood har hatt som mål å 
videreutvikle denne tradisjonen ved 
å realisere forbilledlige byggeprosjek-
ter og miljøvennlig trearkitektur. 

Norwegian Wood skulle bidra til at 
Stavanger ble et nasjonalt og interna-
sjonalt utstillingsvindu for moderne, 
miljøvennlig trearkitektur. Prosjektet 
gikk over fire år med en rekke forbil-
deprosjekter, en nasjonal vandreut-
stilling og en digital arkitekturguide, 
”Arven etter Norwegian Wood» – et 
samarbeid mellom Norwegian Wood 
og Nasjonalmuseet for kunst, arkitek-
tur og design. 

I løpet av prosjektet ble 140 arkitek-
ter og ingeniørteam fra hele verden 
invitert til å delta i ulike byggopp-
drag. Flere av disse prosjektene er 
realisert i Stavanger. 

Norwegian Wood var et bredt samar-
beidsprosjekt med mellom Stavanger 
2008, Stavanger og Sandnes kom-

muner, Innovasjon Norge, Enova, 
Husbanken, Byggekostnadsprogram-
met, Statens bygningstekniske etat, 
Miljøverndepartementet, TreFokus 
og treindustrien. Norske Arkitekters 
Landsforbund var leder for Norwegi-
an Wood. 

Utfordringer
Norwegian Wood-prosjektene har 
hatt som ambisjon å ligge i forkant 
av det konvensjonelle byggeriet. Seks 
forsknings- og utviklingsprosjekter er 
satt i gang som følge av dette beho-
vet. FoU- prosjektene er nært knyttet 
opp til utfordringene i de enkelte 
byggeprosjektene. Ideen med Nor-
wegian Wood var å teste ut nye ideer 
i praksis, gjennom konkrete bygge-
prosjekter, og å bruke dette som en 
arena for læring og utvikling hos alle 
involverte aktører og i bransjen for-
øvrig. Ambisjonen var å videreutvikle 
trearkitekturen gjennom forbilledlig, 
nyskapende og miljøvennlig trearki-
tektur.

Innovasjon Norges bidrag:
Støtte til prosjektets gjennomføring 

og evaluering, i tillegg til utstilling i 
forbindelse med avslutningen. En-
kelte utviklingsaktiviteter knyttet til 
enkeltprosjekter og forbildebygg ble 
delfinansiert av Innovasjon Norge.

Nytteverdi i næringen
Norwegian Wood fikk flere forbilde-
bygg og prosjektavleggere, mange 
med fokus på miljøvennlig bygging 
i tre og klimatilpasset bygging. 
FutureBuilt er det største prosjektet 
etter arven fra prosjektet, et tiårig 
program med en visjon om å utvikle 
klimanøytrale byområder og arki-
tektur i Oslo og Drammen. En viktig 
del av prosjektet har vært selve 
prosessen og måten prosjektene har 
vært organisert på. Som del av NW 
fikk næringen flere forbildebygg som 
bidrar til å synliggjøre bruken av tre 
på en god måte i næringens profile-
ringsarbeid.

Eier: Stavanger2008 
Sted: Stavanger og omegn
Leder: Norske Arkitekters  
Landsforbund (NAL)
Ferdigstilt: 2008
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DA BYDELEN SVARTLAMOEN i Trondheim skulle omreguleres fra 
industriområde til byøkologisk forsøksområde i 2001, ble regulerings-
planen gjort i samarbeid med beboerne. 

Utleieboliger på 
Svartlamoen  

De to leilighetsbyggene ble de første 
nye bygningene i dette området, med 
22 hybler i kollektiv, seks ettromslei-
ligheter og et næringslokale mot 
gata. Den ene bygningen var en 5 
etasjer høy bygård. Begge byggene 
ble reist med massivtre i både vegger 
og dekker.
 
Boligblokken har gitt beboerne en 
rimelig og miljøvennlig bolig, og er 
samtidig nyskapende i arkitektur, 
form og valg av treløsninger. Bolig-
blokken har også vakt stor internasjo-
nal interesse. Arkitektene ble tildelt 
Treprisen i 2014 på bakgrunn av 
dette og andre treprosjekter. 

Trebruk
Det er brukt massivtreelementer 

i vegg og dekker, og byggemeto-
den gav rask oppføring og redusert 
energiforbruk. Massivtre skulle gi 
gode isolerende egenskaper og være 
brannsikkert. Ytterkledning er i ube-
handlet malmfuru.

Utfordringer
Bygging med massivtre var en lite 
kjent byggemetode i Norge da Svart-
lamoen ble bygget. Dette medførte 
verdifulle læringsprosesser for alle 
involverte aktører. Dette omfattet alt 
fra planlegging, beregninger og pro-
duksjon til oversikt og kontroll over 
logistikken på byggeplassen.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av prosjektet.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet har generert kompetanse 
hos aktørene som var direkte invol-
vert i prosjektet, og generell kompe-
tanse i verdikjeden. 

Prosjektet har bidratt til å profilere 
trearkitektur og bruk av tre på en god 
måte. Prosjektet er et internasjonalt 
referanseprosjekt og visningsobjekt 
og brukes av næringen i eget profile-
ringsarbeid.

Eier: Svartlamoen boligstiftelse
Sted: Svartlamoen
Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen 
arkitekter AS
Ferdigstilt: 2005
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HÅNDBOK OM Å BYGGE MED MASSIVTREELEMENTER fra Treteknisk er 
en teknisk håndbok og veileder som forener både teoretisk kunnskap og 
praktisk erfaring, og dekker alle relevante temaer knyttet til trebyggeri.

Håndbok om å bygge  
med massivtreelementer

Håndboka er et hjelpemiddel i plan-
legging og prosjektering. Boken gir 
veiledning for hele byggeprosessen 
og forslag til løsninger basert på ny 
kunnskap fra Norge og utlandet. 

Bygge med massivtreelementer rette 
seg mot aktører i hele byggenærin-
gen, inkludert studenter.

Norsk treteknisk institutt står ansvar-
lig for utarbeidelsen av håndboka 
sammen med andre ledende kunn-
skapsmiljøer og industri. 

Trebruk
Massivtrehåndboken sammenstiller 
all tilgjengelig kunnskap om massiv-
tre.

Utfordringer
Det var ingen spesielle utfordringer 
knyttet til prosjektet ut over å syste-
matisere eksisterende kunnskap og 
fremskaffe ny, nødvendig kunnskap. .

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av det faglige 
innholdet.

Nytteverdi i næringen
Denne type samling av kunnskap 
innen et voksende fagfelt har stor 
nytteverdi for en samlet næring. 
Både med tanke på intern oppgrade-
ring av kunnskap og i forhold til bruk 
i markedet overfor planleggere og 
utbyggere.

Eier: Norsk Treteknisk Institutt
Sted: Oslo

11

Foto: M
ichael Lom

m
ertz 

Foto: M
ichael Lom

m
ertz 



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE38 39

ISO3 ER TREBINDINGSVERK med kjerne av isolasjonsskum. Produktet  
eliminerer kuldebroer i vegger og gjør at man kan bygge minst 5 cm 
tynnere vegg, noe som tilsvarer 4 kvadratmeter ekstra gulvareal i et 
vanlig hus. 

ISO3 trebindingsverk

Passivhusvegger i store bygg kan ofte 
bygges 10 cm slankere enn med van-
lig bindingsverk. Iso3 følger dagens 
energikrav innen passivhus og 
dekker foreslåtte endringer i TEK 10. 
Energikravene (energireduksjonen) 
skjerpes med rundt 30 prosent.  

Trebruk 
Iso3 leveres i fire dimensjoner, 200, 
220, 250 og 300 mm. Alle dimensjo-
nene leveres i standardlengder på 2,4 
m og 3,0 m (grovkapp), samt 6,0 m 
(fingerskjøtt)

Utfordringer
Forbedret energireduksjon og økt 
bruksareal i bygg. 
  
Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av produkt og 
prosess i flere faser. 

Nytteverdi i næringen 
Produktet eliminerer kuldebroer 
i vegger og gjør at man kan bygge 
minst 5 cm tynnere vegg. Det tilsva-
rer 4 m2 ekstra gulvareal i et vanlig 
hus.  Passivhusvegger i store bygg 

kan ofte bygges 10 cm slankere enn 
med vanlig bindingsverk.

Eier: Moelven Multi3 AS
Sted: Moelven
Utvikler: Moelven Multi3 AS
Ferdigstilt: 2011 og 2014
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TAKSTOLPRODUSENTEN PRETRE AS ble etablert i 1976 og har hele tiden 
vært utviklingsorientert.  

Moderne takstolfabrikk 

Moderne takstolfabrikk Bedriften 
har spesialisert seg på prefabrikkerte 
trekonstruksjoner. Hovedproduktet 
er takstoler. I tillegg leverer fabrikken 
komplette takverk, bjelkelag, precut 
og sammensatte bindingsverk. 

Formålet deres er å levere komplette 
bæresystem med rask monterings-
tid. I 2010 åpnet Pretre en moderne 
takstolfabrikk i Gausdal, der en ny og 
egenutviklet produksjonslinje basert 
på visionteknologi ble tatt i bruk. 
Med denne linja er takstolproduksjon 
løftet til et nytt nivå med tanke på 
effektivitet og kvalitetssikring. 

Trebruk 
Bruk av norsk trevirke. 

Utfordringer 
Hovedutfordringen lå i at produk-
sjonsutstyret ikke fantes og måtte 
utvikles. Det tok lang tid å få med 
maskinbransjen på ideen, men når 
samarbeidet med rette aktører først 
var etablert kom prosessen i mål 
med et meget vellykket resultat 

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til utvikling av prosessen for 
automatisert skreddersøm av taksto-
ler. 

Nytteverdi i næringen 
Pretre jobber tett sammen med 
andre aktører i bransjen og har skapt 
økte muligheter for å reise større 
næringsbygg med trevirke i bærekon-
struksjonen. 

Eier: Pretre AS 
Sted: Gausdal 
Utvikler: Pretre AS 
Ferdigstilt: 2010
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WOODY35 er en prototyp på en familiehytte på 35 m2, bygget areal-
effektivt med små naturinngrep, færre byggematerialer og lite volum 
å varme opp. 

Woody35   

Prosjektet skal fremme holdnings-
endring ved å vise at det er mulig å 
bygge mindre og bedre.

Det første Woody35 er bygget i 
bindingsverk av entreprenør etter 
arkitekttegninger, men hytten skal 
produseres industrielt i massivtre, 
med ferdige innvendige overflater og 
gunstig pris.  

Trebruk 
Skal produseres i massivtre, med 
ferdige innvendige overflater. Isola-
sjonen er trefiber. Kledning i vedlike-
holdsfritt tre.

Utfordringer
Utgangpunktet var en knapp tomt, 
med behov for smarte løsninger og 
god arkitektur. 

Arkitekten tok utgangspunkt i bygg-
mestervennlige detaljer og velprøvde 
løsninger som var testet ut i større 
hytter. Disse ble deretter komprimert 
ned til en hytte med et fotavtrykk på 
35 m2.

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til konseptutvikling og mar-
kedsundersøkelse.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet har bidratt til å sette fokus 
på hvordan å få «mye ut av lite». 
Videre synliggjør prosjektet bruk av 
tre på en effektiv måte. Det har også 
bidratt til å øke den industrialiserte 
bruken av massivtre. 

Eier: Woody35 AS
Sted: Fredrikstad kommune 
Arkitekt: Marianne Borge/Woody35 
Ferdigstilt: 2004
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KEBONY er en miljøvennlig metode som gir et hardt, slitesterkt og stabilt 
trevirke, og benyttes som alternativ til trykkimpregnert tre og harde  
tresorter. 

Miljøvennlig impregnert 
trevirke

Kebony benyttes både innendørs 
og utendørs og gir et treverk med 
samme estetikk og egenskaper som 
tropiske treslag. 

Teknologien består i å modifisere 
cellestrukturen i trevirket ved hjelp 
av en plantebasert væske, utvunnet 
av bioavfall. Metoden er utviklet 
i samarbeid mellom University of 
New Brunswick i Canada og Norges 
miljø- og biovitenskapelige universi-
tet. Prosessen som er videreutviklet 
og patentert i regi av Kebony kom i 
prøveproduksjon i 2003. I 2009 gikk 
selskapet over til storskalaproduksjo-
nen i Skien. Produktene selges i dag 
i 22 land.

Kebony har mottatt internasjonal 
anerkjennelse fra miljøorganisasjo-
ner, arkitekter og byggherrer, og har 
fått flere utmerkelser, blant annet 
Technology Pioneer 2014 av World 
Economic Forum, sammen med 
Google og Amazon. Produktet er 
Svanemerket.

Trebruk 
Kebonyprosessen kan benyttes på 
ulike treslag av høy og jevn kvalitet. 
Treoverflaten vil over tid få en sølvgrå 
patina når den blir utsatt for vær og 
vind. I dag blir materialer fra Kebony 
benyttet som byggemateriale både 
ut- og innendørs, til interiør, møbler, 
båtdekk, musikkinstrumenter og 
ulike designartikler. 

Utfordringer
Utfordringen til Kebony var knyttet 
til dokumentasjon og teknologiutvik-
ling, samt å bearbeide markedet til å 
benytte bærekraftige byggemateria-
ler. Bedriften har drevet forskning og 
utvikling siden starten i 1997 i Norge, 
Sverige og Canada og samarbeider 
med institusjoner og universitetsmil-
jøer i blant annet i Tyskland, Neder-
land, USA og Sør-Afrika.

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til utvikling, fra konsept til fer-
dig produkt. Rådgivning og støtte til 
prosess-, produkt-, bedriftsutvikling. 

Risikolån. Videreutvikling av prosess, 
materialer og produkter.

Nytteverdi i næringen
Produktet er et miljøvennlig alter-
nativ til materialer behandlet med 
miljøgifter og kobbersalter, samt til 
truede tropiske tresorter. Produktet 
krever minimalt vedlikehold, har lave 
livsløpskostnader og gir et treverk 
med høy ytelse både utendørs og 
innendørs.

Eier: Kebony AS
Sted: Oslo og Skien, med dattersel-
skaper i Sverige og Danmark
Utvikler: University of New Bruns-
wick (opprinnelse) og Universitetet i 
Ås og Kebony AS (patent og utvikler)
Ferdigstilt: 2009 
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K-BJELKEN er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu som består 
av 48 mm fingerskjøttede flenser av styrkesortert virke og 17 mm 
innerlameller i yteved.

K-bjelken    

Bjelken likner limtre. På grunn av sin 
stabilitet er bjelken godt egnet til tak- 
og gulvkonstruksjoner, og benyttes 
til bjelkelag, kantbjelker, takstoler og 
taksperrer. Bjelken har et fuktinnhold 
på 12 prosent og kan fingerskjøtes i 
lengder opptil 12 meter. 

Det rektangulære tverrsnittet gjør at 
den er enkel å bearbeide, og gjør at 
forsterkninger i sammenføyninger 
er overflødige. Bjelken monteres på 
samme måte som tradisjonelt heltre. 

K-bjelken er produsert av Kjeldstad 
Trelast AS og finnes i 5 standarddi-
mensjoner.

Trebruk
Trebjelke sammenlimt av lameller av 
nordisk gran eller furu.

Utfordringer
Kjeldstad Trelast AS ønsket ved 
utvikling av K-bjelken å lage et stabilt 
treprodukt med gode tekniske og 
brannmessige egenskaper.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av produkt og 
prosess.

Nytteverdi i næringen
K-bjelken har vært et element i utvik-
lingen av «tre som ingeniørmateria-

le». K-bjelken står som eksempel på 
et treprodukt med gode tekniske og 
brannmessige egenskaper.

Eier: Kjeldstad Trelast AS
Sted: Selbu
Utvikler: Kjeldstad Trelast AS
Ferdigstilt: 2003
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DA TO GAMLE BYGÅRDER i tre fra 1840-tallet brant til grunnen i 
Trondheim sentrum i 2002, ble de erstattet med to bygårder med tilsva-
rende fasadelengde som de opprinnelige byggene, men med økt høyde.  

Borkeplassen  
i Trondheim  

De nye byggene på Borkeplassen er 
plassert sentralt på branntomten og 
følger de gamle eiendomsgrensene 
i brannkvartalet. Plassen omkranses 
av butikker og serveringssteder, med 
funksjon som adkomstsone og vrim-
leplass for samtlige bygg. Kvartalet 
ligger innenfor middelalderbyen i 
Trondheim, og grunnen som bygge-
ne står på er et fredet kulturminne. 
Konstruksjonssystemet er modulinn-
delt og består av laminerte tresøyler 
og bjelker. Hensikten med det valgte 
konstruksjonssystemet har vært å gi 
fasaden en variert karakter, hvor tre 
er det dominerende materialet i sam-
spill med store og små glassflater.

Trebruk
Byggene er modulinndelt og be-
står av søyler og bjelker i limtre. I 
fasadene er det benyttet avstivede 
skråbjelker og fagverksdragere for å 

unngå fundamenter i kulturlagene 
under. Limtreet er plassbehandlet 
med oljebeis.

Utfordringer
Prosjektet hadde mange og store 
utfordringer da det ble utviklet og 
realisert. Dette var relativt tidlig med 
tanke på moderne bruk av tre i store 
bygg og konstruksjoner i urbane sam-
menhenger. Prosjektet og prosjektut-
viklingen krevde derfor kontinuerlig 
oppfølging mht. kompetanseutvikling 
hos involverte aktører, for å gi den 
nødvendige sikkerhet for valg av 
løsninger.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av nye konstruk-
sjonsløsninger.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet på Borkeplassen har syn-

liggjort at tre kan fylle alle funksjo-
ner, teknisk og sikkerhetsmessig, i en 
moderne bygård med blandet bruk 
(næring/handel/bolig). Videre har 
prosjektet bidratt til utvikling av nye 
bæresystemer for limtre. Prosjektet 
har også vært viktig i næringens eget 
profileringsarbeid.

Eier: E.C Dahls Eiendom | Sameiet 
Dronningens gate 14
Sted: Trondheim sentrum
Arkitekt: Team 3 AS
Ferdigstilt: 2006

17

Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE50 51

MØBELMODULSYSTEMET ”L1” og bruk av trevirke har hele tiden vært 
bærebjelken i Lars Ernst Holes design.     

Designmøbler i lauvtre  

Selskapet utviklet tidlig et konsept 
for bruk av lauvtre i designmøbler. 
Selskapet har senere utviklet en 
rekke andre typer møbler og desig-
nobjekter med en stor variasjon i 
materialer og uttrykk. Lars Ernst Hole 
Design har hele tiden fokusert på 
miljøvenlige og varige materialer som 
heltre og metaller. Ideen har vært å 
skape produkter som både design-
messig og kvalitetsmessig har lang 
holdbarhet. 

Hovedidéen er bruk av gjærede 
hjørner i sammenføyningen av heltre 
i møbelproduksjon. Dette gir et unikt 
og sterkt hjørnesom tar hensyn til 
hvordan treverket beveger seg, og er 
i seg selv en særpreget detaljering. 

Systemet består i dag av bord- og 
benkesystemer, garderobesystemer 
og  ulike skjenk- og hyllesystemer.

Møbelproduksjonen tar utgangs-
punkt i tradisjonsrike produksjons-
metoder med rik bruk av tre. Sel-
skapet mener varmen fra treverket 
tilfører noe ekstra, spesielt i dagens 
hektiske samfunn hvor mange ønsker 
referanser til naturen.

Trebruk
Treverk, og særlig lauvtre, har stått 
sentralt i møbler og interiør. 

Utfordringer
Norsk lauvtre var relativt lite benyttet 
til denne type produkter da prosjek-

tet ble startet, og det var slik sett et 
pionérprosjekt.

Innovasjon Norges bidrag
Utvikling av møbler og interiør i 
lauvtre.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet synliggjorde at norsk 
lauvtre kunne brukes i ulike interiør-
konsepter og –produkter. Produktet 
har også blitt brukt i treprofilerings-
arbeid.

Eier: Lars Ernst Hole Design AS
Sted: Oslo 
Arkitekt: Lars Ernst Hole 
Ferdigstilt: 2003
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MASSIVTREFJØSET PÅ TOTEN er et av pilotprosjektene i regi av  
Innovasjon Norges sitt prosjekt Landbruksbygg i Tre. 

Melkefjøs i massivtre   

Fjøset er et rent melkefjøs bygget 
opp av massivtre, med limtresøyler 
og taksperrer, og massive treplater 
skrudd på vegg og tak. Det er benyt-
tet papp rett på massivtreplate på 
taket. Man har halvert forbruket av 
betong sammenliknet med tradisjo-
nelle fjøsløsninger ved å ta i bruk 
plastfiberarmert betong. Fjøset har 
naturlig ventilasjon gjennom auto-
matisk styrte lysskinner på mønet. 
Bygget er brannseksjonert med mas-
sivtre. Byggetiden var åtte uker, fra 
graving av tomt til ferdigstilt bygg.
 
Trebruk 
Massive treplater skrudd på vegg og 

tak, limtresøyler og taksperrer.
 
Utfordringer 
Hensikten med prosjektet var å syn-
liggjøre at tre kan være et godt alter-
nativ til andre materialer i landbruks-
bygg. En av hovedutfordringene var å 
bli et konkurransedyktig alternativ til 
konvensjonelt byggeri.
 
Innovasjon Norges bidrag
Pilotprosjekt i mobiliseringsprosjekt 
innenfor Landbruksbygg i tre. Støtte 
til teknisk utvikling.
 
Nytteverdi i næringen
Det var stor nytte for næringen å få 

synliggjort at tre kan være et godt 
alternativ til andre materialer/pro-
dukter i landbruksbygg og videre at 
tre kan være et konkurransedyktig 
alternativ til konvensjonelt byggeri. 
Resultatet av pilotprosjektet hos 
Tollefsrud var at det er utviklet flere 
massivtreløsninger i fjøs og at flere 
leverandører har begynt å produsere 
og levere denne type bygg.

Eier: Ola Tollefsrud
Sted: Bøverbru på Toten
Utvikler: Fjøssystemer Bygg/Terje 
Strand
Ferdigstilt: 2010

19

Foto: Fjøssystem
er



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE54 55

KALDTFJØSET OG RUNDFJØSET på Tingvoll er et fjøskonsept som  
kombinerer firkant- og rundfjøs, i tillegg til å være et kaldtfjøs med  
naturlig ventilasjon og spaltegulv i kyrenes gangareal.

Kaldtfjøs med naturlig 
ventilasjon 

Bygget har et overbygd lufteareal, og 
det er flyterenne under kuavdeling 
til utvending kum. Fjøset har plass til 
33 melkekyr pluss påsett. Kyrne har 
tykke madrasser i liggebåsene. Det 
er 34 ungdyr som går på halmtalle. 
Fjøset er tilrettelagt for økologisk 
forskning og publikumsmottakelser. 
Produksjonsform: 22 melkekyr pluss 
påsett.

Trebruk
Royalimpregnert kledning. Limtredra-
gerer. Etefronter, bås- og bingeskiller 
i tre. 

Utfordringer
Hensikten med prosjektet var å syn-

liggjøre at tre kan være et godt alter-
nativ til andre materialer i landbruks-
bygg. En av hovedutfordringene var å 
bli et konkurransedyktig alternativ til 
konvensjonelt byggeri. 

Innovasjon Norges bidrag  
Støtte fra Innovasjon Norge og 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
til planlegging. Støtte fra Innovasjon 
Norge sine bygdeutviklingsmidler til 
bygging. 

Nytteverdi i næringen
Det var stor nytte for næringen å 
få synliggjort at tre kan være et 
godt alternativ til andre materialer 
i landbruksbygg og at tre kan være 

et konkurransedyktig alternativ til 
konvensjonelt byggeri. Fjøset er også 
tilrettelagt for forskning, utprøvinger 
og publikum

Eier: Norsk senter for økologisk land-
bruk (NIBIO)
Sted: Tingvoll, Møre og Romsdal
Arkitekt/Utvikler: Arkitekt Tore Wiik 
og entreprenørfirmaet Brødrene 
Røsand AS. 
Ferdigstilt: 2011
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OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN utvides med en ny pir, slik at 
trafikkapasiteten økes til 28 millioner passasjerer årlig. 

Norges største passivhus 
- Pir Nord   

Pir Nord har fått et nytt arkitektonisk 
uttrykk med en oval rygg av eikefasa-
der. Tre ble valgt av hensyn til både 
miljø og radarrefleksjon; man fryktet 
at metall kunne innvirke negativt på 
navigasjonssystemene.

Pir Nord blir Norges største passiv-
hus. Piren er 300 meter lang og 40 
meter bred, med et bruksareal på 
63.000 m2, 11 parkeringsplasser for 
fly, 20 gater, bagasjehåndteringsan-
legg, butikker og andre servicefunk-
sjoner. På gulvene skal det legges 
27.000 m2 heltrestavparkett.

Trebruk
I fasaden skal det benyttes 9.500 m2 

eikebord med brannimpregnert kjer-
neved. Gulvet får parkett, heltrestav 
av grå europeisk eik behandlet med 
naturolje. De bærende takkonstruk-
sjonene bygges i limtre. 

Utfordringer 
Byggherren måtte oppfylle stren-
ge krav til snø- og seismiske laster. 
Overføringen fra elementvridnin-
gen i fasaden til en BIM-modell var 
utfordrende, samt at man måtte løse 
mulige forstyrrelser på navigasjons-
systemene fra fasaden.

Innovasjon Norges bidrag
Pilotprosjekt i mobiliseringspro-
sjektet Tre og Samferdsel. Støtte til 

teknisk forstudie, uttesting av tregulv 
og utvikling av metodikk for offentlig 
anskaffelse. 

Nytteverdi i næringen
Pir Nord viser at tre kan benyttes i 
ulike sammenhenger i store utbyg-
ginger, både konstruksjonsmessig, 
estetisk og teknologisk. Prosjektet 
bidrar til å synliggjøre bruken av tre 
på en god måte i næringens profile-
ringsarbeid.

Eier: Avinor
Sted: Gardermoen
Arkitekt: Nordic – Office of Archite-
cture
Ferdigstilles: 2017
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DET NYE TERMINALBYGGET PÅ MOLDE LUFTHAVN er et av pilot-
prosjektene i regi av Tre og Samferdsel. 

Lufthavn i limtre og 
massivtreelementer  

Her søkte AVINOR etter muligheter 
for å øke bruken av tre kombinert 
med nyskapende arkitektur. 

Terminalbygget består av bærekon-
struksjoner i limtre og massivtreele-
menter i vegger, gulv- og takdekker. 
Formålet var å utvikle et konsept 
med bærekraftige byggløsninger, 
slik at man på en fleksibel og enkel 
måte kunne koble disse sammen til 
terminalbygg av ulike størrelser, og 
som samtidig gav et positivt bidrag til 
klimaregnskapet. 

AVINOR ønsket å se på mulighetene 
for å utvikle konseptet videre og 
eventuell benytte det videre i utbyg-
ging av flere av flyplassene i Norge. 

Trebruk
Fleksible byggløsninger og buet 
tak. Bærekonstruksjoner i limtre og 
massivtreelementer i vegger, gulv- og 
takdekker. 

Utfordringer
Avinor ville ha et konsept med effek-
tive og bærekraftige byggløsninger, 
som gir lavt energiforbruk og kort 
byggetid.

Innovasjon Norges bidrag
Del av satsingen Tre og Samferdsel.  
Støtte til forstudier, konseptutvikling 
og rådgivning. 

Nytteverdi i næringen
Pilotprosjektet har tilført erfaringer 

og kompetanse i næringen, ved både 
utvikling og montering av industrielle 
byggeelementer. Prosjektet vil kunne 
føre til at konseptet kan benyttes i 
øvrige terminalbygg og utvidelser. 

Eier: AVINOR
Sted: Molde Lufthavn, Årø
Arkitekt: LPO Arkitekter AS
Ferdigstilt: 2013
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I 2013 STARTET MAN MULIGHETSSTUDIER for å se om det var mulig 
å bygge den nye Mjøsbrua i tre. Mjøsbrua er planlagt å bli åtte ganger 
så lang som verdens lengste trebru i dag, Flisabrua. 

Verdens lengste trebru 

Statens Vegvesen samlet Norges 
ledende eksperter på tre-og brukon-
struksjoner og konklusjonen deres 
var at det er mulig å bygge en så stor 
bru i tre.

Den nye Mjøsbrua kan bli verdens 
lengste trebro, med fire-felts motor-
veg, gang- og sykkelbane på den ene 
siden og serviceløp på den andre 
siden. Den vil bli 1700 meter lang 
og 32 meter bred, med en fagverks-
konstruksjon i tre på betongfunda-
menter, 5 tårn i stål og betongdekke i 
kjørebanene. 

Dekket vil bygges i samvirke med de 
underliggende fagverkene. Brua vil 
ha betongfundamenter i sjøen. 

Mjøsbrua vil bli et banebrytende 
prosjekt med stor attraksjonsverdi. 

Trebruk
Limtre 

Utfordringer
Hovedutfordringen var knyttet til 
prosjektets tekniske gjennomførbar-
het, samt å framskrive hvilke effekter 
verdens lengste trebru vil ha både 
på regionen og den norske skog- og 
trenæringen.

Innovasjon Norges bidrag
Del av satsingen Tre og Samferdsel. 
Støtte til utvikling av konstruksjons-
løsninger, workshop og mulighets-
studie. 

Nytteverdi i næringen
Kompetanseutvikling for arkitekt og 
leverandørindustrien. FoU-prosjek-
tet i seg selv har utviklet løsninger 
som vil komme andre prosjekter 

og utfordringer til gode. Statens 
Vegvesen vurderer også mulighete-
ne for at teknologien kan testes ut 
i andre bruprosjekter. Et ferdigstilt 
prosjekt vil ha stor attraksjonsverdi 
som landemerke. Prosjektet bidrar til 
å synliggjøre bruken av tre på en god 
måte i næringens profileringsarbeid, 
og viser store miljømessige gevinster 
knyttet til bruk av tre. Tre tåler for-
øvrig, i motsetning til stål og betong, 
vegsalt godt. 

Eier: Statens Vegvesen
Sted: Moelv til Biri
Arkitekt: Statens Vegvesen/Plan 
arkitekter As 
Bruteknisk konsulent: Dr. Ing. Aas-
Jakobsen 
Planlagt ferdigstillelse: Etter 2020.
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TREET i Bergen blir ved ferdigstillingen i 2015 verdens høyeste trehus. 
Bygningen bygges i 14 etasjer, med 62 leiligheter i ulike størrelse. Blokken 
er konstruert som 3 selvstendige bygg i 4 og 5 etasjer. 

Verdens høyeste  
boligblokk i tre 

På toppen av hver 5. etasje legges 
et betongdekke for at bygget skal bli 
mer stabilt. 

Treet bygges med kombinasjonen 
moduler, limtrekonstruksjoner og 
massivtre med dobbel fasade, der 
innerveggene er tremoduler. Treet er 
del av byggherrens plan om å utvikle 
Damsgård i Bergen til en ny bydel. 
Bygget er nybrottsarbeid.

Trebruk
Bygget er satt opp med prefabrik-
kerte moduler i tre, som er fraktet 
direkte til byggeplass. De bærende 
konstruksjonene er synlig limtre, 

basert på erfaringer fra konstruksjon 
av trebroer. Trapperom, heissjakt og 
veggene i korridorene er i massivtre.

Utfordringer
Det var et ønske om bruk av prefa-
brikkerte løsninger for kort byggepe-
riode og bedre kontroll på fremdrift 
og fuktsikring. Det er første gang et 
så høyt bygg i tre bygges uten telt 
under montering. Bygget står i et 
fuktig klimaområde, derfor benyttes 
glass og stålkledning i fasaden. 

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til utvikling og dokumentasjon 
av nye byggetekniske løsninger. Del 

av satsingen Tre og by.

Nytteverdi i næringen 
Prosjektet viser at tre er et reelt 
alternativ i store boligprosjekter, og 
synliggjør bruken av tre på en god 
måte som næringen kan bruke i eget 
profileringsarbeid.

Eier: BOB BBL
Sted: Damsgårdssundet i Bergen
Arkitekt: ARTEC AS
Ferdigstilt: 2015
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TREFOKUS AS er et nasjonalt informasjonsselskap som dekker behovet 
for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen 
bygg og planlegging og hos forbrukere. 

TreFokus AS  

TreFokus bidrar til faktakunnskap, 
gode brukseksempler, veiledning og 
nøytral produktinformasjon. TreFo-
kus selger ingen produkter. 

Sammen med Tresenteret har Tre-
Fokus bidratt til oppstart av viktige 
brikker i den nasjonale tresatsin-
gen. TreFokus har et stort og sterkt 
bransjenettverk. Selskapet eies av 
skogbruk og treindustri i Norge, er 
nettverksbasert og samarbeider med 
landets fremste kompetansemiljøer 
innenfor skogbruk, trebruk og tre-
konstruksjoner.  I 1961 ble Treprisen 
opprettet av Treopplysningsrådet, og 
denne forvaltes nå av TreFokus. Pri-

sen deles ut på den årlige ”Nasjonale 
konferansen for trearkitektur”. 

Trebruk
TreFokus synliggjør bruken av tre 
innenfor de fleste segmenter overfor 
både private og offentlige byggherrer.

Utfordringer
Utgangspunkt for etableringen av 
selskapet var at tre hadde store 
markedsandeler innenfor småhus-
bygging, men at bruken av tre var fra-
værende i store bygg og prosjekter. 

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til etablering og en rekke 

utviklingsprosjekt gjennomført av 
TreFokus.

Nytteverdi i næringen
TreFokus har bidratt til den generelle 
profileringen av tre som materiale 
og etter hvert også vært en bidrags-
yter i kompetanseutvikling hos ulike 
aktører. Videre har selskapet bidratt 
til markedsutvikling for bruk av tre 
innenfor segmenter som urbant 
trebyggeri, tre i store bygg/konstruk-
sjoner, massivtre og industrialisering.

Eier: Treindustrien og Norges  
Skogeierforbund
Sted: Oslo
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BAKGRUNNEN TIL AT FORENINGEN TRESENTERET i sin tid ble opprettet 
var de store utfordringene skog- og trenæringen stod overfor. 

TreSenteret 

Det førte til et behov for en sterke-
re tilknytning til det teknologiske 
miljøet i Trondheim, der TreSenteret 
skulle være et viktig virkemiddel i 
denne koblingen.

TreSenteret har som formål å være et 
stimulerende og konstruktivt binde-
ledd mellom NTNU, byggenæringen 
og skog- og trenæringen, og bidrar til 
styrket kompetanse som grunnlag for 
økt og riktig bruk av tre.

Foreningens formål er å arbeide for 
økt verdiskaping i hele verdikjeden 
for skog- og treprodukter, og for økt 
bruk av tre som bærekraftig mate-
riale. Formålet søkes primært nådd 
gjennom å styrke trematerialets 

rolle i undervisning og forskning ved 
NTNU, og ved å legge til rette for 
samarbeid mellom NTNU og skog- 
og trenæringen, og andre bedrifter, 
institusjoner og miljøer som ønsker å 
bidra til måloppnåelsen.

Trebruk
Tresenteret skal bidra med kompe-
tanse til alle ledd i den profesjonelle 
verdikjeden som er planleggere eller 
brukere av tre.

Utfordringer
Tresenteret startet med utgangs-
punkt i at tre hadde store mar-
kedsandeler innenfor småhusbyg-
ging, men var fraværende i forhold til 
bruk i store bygg og prosjekter.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til mange av utviklingsprosjek-
tene som er gjennomført i regi av 
TreSenteret.

Nytteverdi i næringen 
Tresenteret skal i samarbeid med 
NTNU sikre god studentrekruttering 
og utdanning av kandidater med 
høy kompetanse knyttet til bruk av 
tre. Tresenteret skal stimulere til 
utviklingsfokus i næringen og gjen-
nom dette bidra til økt lønnsomhet i 
verdikjeden fra skog til marked.

Eier: Forening med 56 medlemmer
Sted: Trondheim

26

Paviljong i O
slo utført av arkitektstudenter fra N

TN
U, AHO

, BAS og N
M

BU. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén



INNOVASJON NORGE DE 40 FORBILDENE68 69

ALMENNINGSTRÅKKET er Norges største forretningsbygg i tre. På grunn 
av sin nære tilknytning til skogsektoren ønsket bygdeallmenningen Gran 
Almenning å utvikle et referanseprosjekt med nye trebaserte løsninger. 

Almenningstråkket  

Bygget ble Årets trebyggeri i 2014.
Det unike med senteret er bruken 
av synlig bærekonstruksjon i deler 
av innvendig vegg og synlige bunta 
takstoler i byggets takkonstruksjoner, 
med spennvidder på opptil 23 meter 
og gode brannegenskaper. 

Senteret huser flere større butikkje-
der.

Trebruk
Bærekonstruksjonene er søyler, skrå-
avstivere og bjelker i limtre, og bunta 
takstoler i taket. Fasaden er kledd 

med kjerneved av gran fra allmennin-
gens eget sagbruk. Det er benyttet 
modulbaserte yttervegger produsert 
i jigg på byggeplass.

Utfordringer
Gran Almenning ønsket et forbilde-
bygg, både med tanke på materi-
alvalg og kostnader. Største tekniske 
utfordring var de store spennvidde-
ne.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til konsept- og kompetanseut-
vikling og industrialisering.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet har styrket kompetansen 
hos alle involverte. Prosjektet har 
optimalisert tekniske løsninger med 
store spenn, og bidratt til industri-
alisering av nye komponenter, som 
takstoler. Det er testet grundig mot 
brann. Prosjektet bidrar til å synlig-
gjøre bruken av tre på en god måte i 
næringens profileringsarbeid.

Eier: Gran Almenning
Sted: Gran på Hadeland
Arkitekt: BAS Arkitekter AS
Ferdigstilt: 2014
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NARDO SKOLE OG BARNEHAGE ligger i Trondheim. Skolen er del av 
kommunens satsning på Trebyen Trondheim og del av Nordiske trebyer. 

Nardo skole  
og barnehage  

SSkolen har totalt 385 elever. Anleg-
get inneholder også en barnehage 
med 72 barnehageplasser. Bygget er 
arbeidsplass for ca. 70 tilsatte. 

Bygget er gjennomført i massivtre i 
de store konstruksjonene, samt tre-
kledning. Bygget ble oppført under 
en teltduk på nesten 4.000 m2 for å 
sikre tørr byggeprosess.  
 
Dette er det største bygget i Norden 
som er oppført med telt over tak. 
Fokus på energivennlige løsninger 
har vært viktig.

Trebruk
Nardo skole og barnehage er bygget 
i massivtre, med trematerialer både 
i bærekonstruksjoner, utvendig kled-
ning og interiør. 

Utfordringer   
Nardo skole var det første store sko-
leprosjektet med omfattende trebruk 
«i moderne tid». Slik sett var prosjek-
tet et pionérprosjekt.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til konsept- og kompetanseut-
vikling. 

Nytteverdi i næringen
Prosjektet ble gjennomført på en god 
måte med høsting av erfaringer, både 
underveis og i etterkant. Prosjektet 
har blitt et referanseprosjekt som 
også er brukt i næringens eget profi-
leringsarbeid.

Eier: Trondheim kommune
Sted: Nardo, Trondheim 
Arkitekt: Eggen Arkitekter AS
Ferdigstilt: 2008
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UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP er i sterk vekst, 
derfor bygget Studentsamskipnaden i Ås seks nye studentboligblokker 
i massivtre.

Studentbyen Pentagon  
- boligblokker i massivtre

500 studentleiligheter er fordelt på 
to 8-etasjers og fire 5-etasjers blok-
ker, som en utvidelse av studentbyen 
Pentagon. Studentboligene er bygget 
helt i massivtre, også sombærekon-
struksjoner i gulv, vegger og tak. 
Blokkene viser treets store potensial 
i moderne byggeri, både kostnads-
messig, estetisk og miljømessig. 

Trebruk
Byggene er bygget med massivtreele-
menter produsert på fabrikk, levert 
og montert raskt etter tegninger. 

Utfordringer
Bruk av massivtre i dette formatet er 
en ny byggemetode i Norge, og det 
fantes liten kompetanse på området 
nasjonalt. Bruk av massivtreelemen-
ter og industrialiserte systemer stiller 
strenge krav til prosjekteringste-

amet. All detaljprosjektering  må 
være ferdig før elementene settes i 
produksjon. Det medfører at denne 
byggemetoden gir forutsigbare og 
effektive byggeprosesser, og god kon-
troll på logistikk på byggeplass.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling og dokumentasjon 
av nye byggetekniske løsninger.

Nytteverdi i næringen
Byggingen av disse boligene har 
styrket kompetansen på denne byg-
gemetoden hos norske byggherrer, 
entreprenører, arkitekter og andre 
involverte. Prosjektet bidrar til å syn-
liggjøre bruken av tre på en god måte 
i næringens profileringsarbeid.

Byggingen av disse boligene har 
styrket kompetansen på denne byg-

gemetoden hos norske byggherrer, 
entreprenører, arkitekter og andre 
involverte. Prosjektet har blitt et 
viktig forbilde innen miljøvennlige 
og kostnadseffektive byggemåter, og 
bidrar til å synliggjøre mulighetene 
ved bruken av tre i høyhus på en god 
måte i næringens profileringsarbeid. 
Til nå er det produsert 1100 nye stu-
dentboliger etter samme prinsipp og 
det er 3000 nye under prosjektering. 

Eier: Studentsamskipnaden i Ås 
(SiÅs)
Sted: Studentbyen Pentagon i Ås
Arkitekt: BAS Arkitekter AS 
Totalentreprenør: Veidekke ASA
Ferdigstilt: 2013
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AKTIV LEK AS produserer lekeapparater og lekeplassområder tilpasset  
større barn, og eldre i institusjon. Produktene er produsert i høy kvalitet 
og for lang levetid, basert på lokale trematerialer av høytvoksende furu. 

Lek, trening 
og rehabilitering i tre  

Trematerialene er trykkimpregnert 
med en spesialimpregnering som er 
fri for gifter og tungmetaller. Selska-
pet legger vekt på trebruk i lekeap-
paratene fordi det gir et naturlig og 
miljømessig godt produkt, med lavt 
vedlikeholdsbehov. 

Alt produseres i Fyresdal, med lokale 
trematerialer spesielt sortert for å gi 
et best mulig produkt.

Aktiv Lek leverer også utstyr til 
trening og rehabilitering. Serien er 
utviklet i samarbeid med fysiotera-

peuter og idrettsterapeuter. Målet er 
å tilby enkle produkter som trenger 
lite vedlikehold og tilsyn. Anleggene 
kanogså brukes til mer terapeutiske 
aktiviteter.

Trebruk
Høytvoksende furu, trykkimpregnert 
med spesialimpregnering. Impregne-
ringen tilsettes et brunt pigment for å 
unngå at trematerialene blir grå.

Utfordringer 
Finne fram til produkter som var 
tilpasset produksjon og marked. 

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til 2 produktutviklingsprosjek-
ter 

Nytteverdi i næringen
Utviklingsprosjektene har gitt sel-
skapet nye produkter i oppstart og 
produktutvikling.  

Eier: Aktiv Lek AS
Sted: Fyresdal
Arkitekt: Aktiv Lek AS
Ferdigstilt: 2011 og 2014
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JADARHUS AS har siden oppstart i 1996 blitt en raskt voksende boligbyg-
ger. Selskapet bygger om lag 200 energieffektive leiligheter, rekkehus og 
eneboliger per år. 

Miljøvennlig og kostnads-
effektiv boligproduksjon  

Bedriften har hele tiden utviklet ef-
fektive byggemetoder med effektive 
energiløsninger. Sammen med Sintef 
Byggforsk og med støtte fra Innova-
sjon Norge videreutviklet selskapet 
et konsept med miljøvennlig og kost-
nadseffektiv boligproduksjon - ESM 
(Effektivt, Smart og Miljøvennlig). 
Dette ble videreutviklet til bolig-
konseptet ISOBO Aktiv i perioden 
2009-2011 (hybridbolig basert på 
passivhus standarden). 

Før dette, i 2003-2004,  ble lavener-
giboligen ISOBO utviklet i samarbeid 
med Husbanken, Sintef Byggforsk og 
Enova. I 2010 prosjekterte Jadarhus 
Nordens første aktivhus, som i peri-

oder produserer mer energi enn den 
forbruker. 

Selskapet har utviklet mye kompe-
tanse og erfaringer som tas med inn 
i nye boligkonsepter.  Selskapet har 
160 ansatte og består av bedriftene 
Jadarhus AS og Jadarhus Rehab AS.

Trebruk
Prosjektet har satt søkelys på 
hvordan konvensjonelle trebaserte 
løsninger kan brukes mer effektivt og 
med høyere miljøytelser.

Utfordringer
Kostnadseffektivitet, energigjerrige 
og nye byggemetoder.  

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til konsept- og videreutvikling 
av miljøvennlig og kostnadseffektiv 
boligproduksjon.

Nytteverdi i næringen
Selskapet har utviklet kompetanse 
og erfaringer som tas med inn i nye 
boligkonsepter. Isobo Aktiv bolig er 
skapt.

Eier: Jadarhus AS
Sted: Stavanger
Arkitekt: Sjo Fasting Arkitekter 
Ferdigstilt: ISOBO Aktiv 2011
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MASSIV LUST er den eneste norske produsenten av krysslimte massivtre-
elementer til private bygg, næringsbygg og bruer.  

Produksjonshall for 
massivtreelementer

I 2013 flyttet selskapet inn i en ny 
produksjonshall på Granden i Gaup-
ne i Luster kommune. Fabrikken er 
bygget i massivtre med montasjehall 
for massivtre- og limtrekonstruk-
sjoner, samt prefabrikerte veggele-
menter og CNC-maskinering. 

Selskapet leverer prefabrikkerte 
løsninger og følger prosessen fra 
skissetegninger til ferdig montert 
bygg. Elementproduksjon er basert 
på  tilsendte arkitekttegninger.

Massiv Lust benytter 2 CNC robotfre-
ser til formatering av elementer.

Trebruk
Massiv Lust benytter nordisk trelast 
til bygningskonstruksjonselementer. 

Utfordringer
Selskapet har gått rett inn i markedet 
for massivtre hvor store, etablerte 
utenlandske aktører har vært ene-
rådende. 

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til utvikling av produksjonspro-
sessen og markedsutvikling.

Nytteverdi i næringen
Selskapet bruker nordisk trelast i 

elementene, og er en aktiv pådriver 
for god forvaltning og verdiskapning 
av norske skogsresurser.  Massiv Lust 
bidrar til forbedret tid til prosjekte-
ring, noe som gir reduserte totalkost-
nader.  

Eier: Massiv Lust AS
Sted: Granden i Gaupne i Luster 
kommune.
Arkitekt: Oslo Tre As
Ferdigstilt: 2013
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NYE ÅSTA BRU langs Riksvei 3 gjennom Østerdalen ble åpnet i 2014. 
Dette er ei komplett trebru, som samtidig fjernet den siste flaskehals 
med vektrestriksjoner på vegstrekningen. 

Åsta Bru  

Brua er bygget i tre, 95 meter lang 
og 11 meter bred. Brua har bedret 
trafikksikkerheten og fremkomme-
ligheten på riksveg 3 forbi Åsta ved 
å skille lokaltrafikk og fjerntrafikk, 
og har skapt et bedre og tryggere 
bomiljø på Åsta.

Statens Vegvesens bygging av trebru-
er legges ofte også til grunn for de 
veiledere som utarbeides for annen 
trebruk i installasjoner i vegprosjek-
tene. Støyskjerming, rasteplasser og 
tekniske bygg legger til rette for miljø 
og trafikksikkerhet. 

Innovasjon Norge sin satsing Tre og 
samferdsel har over tid hatt et omfat-
tende samarbeid med Statens Vegve-
sen, spesielt i Region Øst der man på 
eget initiativ har satt stort fokus på 

utvikling og bygging av trebruer. Helt 
siden 1994 har det pågått et sam-
menhengende utviklingsarbeid, med 
stadig «nye rekorder» i bruløsninger. 

Trebruk
Limtre 

Utfordringer
Det var spesiell fokus på å videre-
utvikle teknologien med det tver-
roppspente limtredekket for å møte 
strengere krav knyttet til drift og 
vedlikehold.

Innovasjon Norges bidrag
Pilotprosjekt i regi av Tre og Samferd-
sel med kompetanseutvikling. 

Nytteverdi i næringen
Dette er en av de 200 moderne 

trebruene som er utviklet etter 
1995. Brua har gitt økt sikkerhet. For 
prosjektet «tre og samferdsel» har 
det vært til stor nytte å kunne ta del i 
samarbeidet med Statens Vegvesen, 
og det er lagt et grunnlag for videre 
utvikling av ulike trebruer. Åsta bro er 
et lokalt landemerke.
 
Eier: Statens Vegvesen
Sted:  Åsta
Arkitekt: Statens Vegvesen
Ferdigstilt: 2014
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MOELVEN BYGGMODUL AS er en del av Moelven-konsernet, som er 
Nordens ledende leverandør av trebaserte byggprodukter.

Moelven ByggModul AS   

Moelven har over en periode på 
50 år levert 120.000 modulbygg og 
moduler til byggemarkedet. Kundene 
er tomteutviklere, offentlige etater, 
entreprenører og andre i bedrifts-
markedet. 

Produksjonen av moduler skjer i fa-
brikk, og omfatter komplette løsnin-
ger for sanitær, elektro og ventila-
sjon, og selskapet leverer ved behov 
møbler og inventar til alle formål. 
Prosjektene til Moelven Byggmodul 
AS er både permanente og midlerti-
dige/flyttbare bygg.

Moelven Byggmodul har som mål 

å være ledende i utviklingen av in-
dustriell boligbygging og produksjon 
av moduler som trengs for å møte 
markedets krav.

Trebruk
Moelven Byggmodul produserer 
trebaserte byggmoduler, vesentlig 
basert på norske standardtreproduk-
ter.

Utfordringer
Markedet for moduler er preget av 
sterk konkurranse, både fra nordiske 
og baltiske leverandører. Slik sett er 
en av hovedutfordringene å være 
konkurransedyktig på pris, noe som 

krever en effektiv produksjon.

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til industrialisering og effektivi-
sering av produksjonsprosessene.

Nytteverdi i næringen
Utvikling og synliggjøring av kost-
nadseffektive, trebaserte konsepter 
er nyttig og nødvendig for utvikling 
av næringen og i næringens profile-
ringsarbeid.

Eier: Moelven Byggmodul AS 
Sted: Moelven 
Utvikler: Moelven Byggmodul AS
Ferdigstilt: 2009 og 2104
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BYGGEPROSJEKTER innenfor jernbanesektoren er todelt,  
mellom Jernbaneverket og ROM eiendom. 

Jernbaneverket og 
ROM Eiendom 

Etter at NSB ble delt og Jernbanever-
ket ble etablert i 1996, har Jernba-
neverket bygget nye stasjonsbygg og 
forvalter i dag en betydelig bygnings-
masse, i tillegg til infrastruktur langs 
jernbanen. ROM eiendom forvalter 
stasjonsbygg etablert før 1996 og 
står i tillegg som utbygger av andre 
eiendomsmasser 

Jernbanesektoren har historisk og 
fram til i dag vist stor interesse for 
arkitektur og bruken av tre som 
byggemateriale. En reise med norsk 
jernbane er reise i norsk trearkitek-
turhistorie. Jernbaneverket legger 
opp til at stasjonsbygningen på Ski 
knyttet til utbyggingen av Follo-ba-
nen får en takoverbygning i tre når 
den står ferdig.  

Et av de første pilotprosjektene i regi 
av Tre og Samferdsel var utbyggingen 
av Lillehammer Skysstasjon. Utfor-

dringen her var behovet for et bygg 
mellom den eldste stasjonsbygningen 
og terminalbygget som ble reist til OL 
i 1994. Løsningen ble et mellombygg 
med fasade i tre og glass. Trevirket 
ble hentet fra regional skog, og 
industri og arkitekt fantes i nærområ-
det. Skysstasjonen ble et kortreist og 
velfungerende bygg. 

Ved utbyggings- og vedlikeholdsar-
beid oppgraderer Jernbaneverket en 
rekke plattformer. I den sammenhen-
gen ser man på hvordan plattforme-
ne kan standardiseres for en industri-
ell produksjon. Plattformelementer i 
tre kan være en god løsning, slik man 
ser det på Bekkestua stasjon langs 
Kolsåsbanen, og overgangstermina-
len på Råde stasjon. Kolsåsbanen har 
i tillegg fått støyskjermer i tre. 

Ved Råde stasjon utviklet Moelven 
Limtre en gangbru over perrongen. 

Løsningen tilfredsstiller krav til 
universell utforming, med heis og 
oppholdsrom. Bygget som stod ferdig 
i 2014 ble reist med kort monterings-
tid. Med små lokale tilpasninger skal 
perrongbygget på Råde gjentas andre 
steder. Et tilsvarende bygg er under 
montering på Spydeberg stasjon.

Innovasjon Norges bidrag
Prosjektene er spin-offprosjekter for 
Innovasjon Norge.

Nytteverdi i næringen
Byggene har tilført kompetanse og 
gitt næringene repeterbare løsninger. 
Alle disse byggene er forbildepro-
sjekter og vil benyttes i næringens 
profileringsarbeid.   

Eier: Jernbaneverket  
og ROM Eiendom
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Råde stasjon. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén

Bekkestua stasjon. Foto: Knut W
erner Lindeberg Alsén
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ULLERUD HELSEBYGG  i Frogn kommune blir det største byggeprosjektet 
i Frogn kommunes historie, og det største sykehjemmet i Norge i massiv-
tre. 

Ullerud – Norges største 
helsebygg i tre 

Det blir dermed det første helsehuset 
av sitt slag i hele Norge. Helsebygget 
blir bygget i massivtre fordi dette 
alternativet var best på pris og miljø. 
Bruken av massivtre gir god atmos-
fære, og positive helseeffekter. Byg-
get er inspirert av de nyeste student-
boligene på Pentagon i Ås, og er en 
milepæl og et eksempel for offentlige 
byggherrer i Norge. 

Livssykluskostnadene (LCC) til bygget 
var et viktig kriterium og bidro til at 
valget falt på massivtre. Bygget skal 
sertifiseres etter BREEAM - NOR stan-
darden i kategorien «VERY GOOD». 

Ullerud helsebygg får et bruttoareal 
på 12 000 m2 fordelt på 108 syke-

hjemsplasser, lærings-, mestrings- og 
rehabiliteringssenter, dagsenter for 
eldre og sentralkjøkken. 

Det nye helsebygget på Ullerud 
blir sett på som «state of the art» 
velferdsteknologi for beboerne og 
de ansatte, og skal gjøre hverdagen 
enklere og tryggere. 

Trebruk
Massivtre brukt i omsorgsboliger 
åpner nye muligheter og markeder 
for treprodukter.

Utfordringer
En sentral utfordring for trebaserte 
konsepter i store bygg er å være 
konkurransedyktig på pris.

Innovasjon Norges bidrag
Støtte til mulighetsstudie.

Nytteverdi i næringen
Analyser og anbud hvor tre viser seg 
å være fullt ut konkurransedyktig 
har stor interesse, både internt i 
næringen og overfor andre aktører i 
verdikjeden. Dette er aktuelt for bruk 
i næringens eget profileringsarbeid.

Eier: Frogn kommune
Sted: Drøbak
Arkitekt: Jostein Rønsen arkitekter as 
Ferdigstilt: 2017
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Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter as/Cad M
an
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HUNTON FIBER AS er markedsledende i Europa innen produksjon av 
trefiberbaserte produkter som porøse trefiberplater.

Miljøvennlige  
trefiberplater    

Selskapet har utviklet egne løsninger 
og produkter til byggkonstruksjoner, 
tak, gulv, vegg og isolasjon som 
tilfredsstiller krevende byggetekniske 
krav til blant annet passivhus.

Hunton bruker mye tid og ressur-
ser til intern kompetanseheving 
og utvikling av nye produkter og 
løsninger. Produsenten deltar jevnlig 
i forskningsprosjekter. Selskapet 
ble opprettet i 1889, og har i dag 
produksjon i fabrikken på Gjøvik og 
kappestasjoner på Skreia i Norge og 
Borås i Sverige. 

Kappestasjonene gir økt fleksibili-
tet og bedre tilgjengelighet overfor 
kundene. Selskapet har salgskontorer 

i Asker, Sverige og Finland. Huntons 
primærmarked er Norden. Hunton 
jobber kontinuerlig med reduksjon av 
CO2, og har blant annet inngått avtale 
med Eidsiva Bioenergi om leveranse 
av miljøvennlig damp. Selskapet har 
vunnet flere miljøpriser.

Trebruk
Tre brukt som isolasjon er et viktig 
tillegg til den totale miljøprofilen på 
byggeprosjektene.

Utfordringer
Markedet for isolasjon fremstår som 
relativt «lukket» med stein/glassfi-
berbaserte aktører som toneangiven-
de, og det er en utfordring å lansere/
få aksept for «nye» produkter.

Innovasjon Norges bidrag: 
Støtte til utvikling av produkt, pro-
sess og markedsavklaringer. 

Nytteverdi i næringen
Trefiberisolasjon er et godt tilskudd 
til det totale trebyggekonseptet. Det 
ivaretar byggenes miljøkvaliteter og 
vil slik sett være et element i nærin-
gens eget profileringsarbeid.

Eier: Hunton Fiber AS
Sted: Gjøvik
Utvikler: Hunton Fiber AS
Ferdigstilt: 2014 
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Foto: Hunton Filber
Illustrasjon: Hunton Filber
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FJELL BARNEHAGE er bygget med prefabrikkert repeterbare massivtre-
elementer, og satt opp på kort tid. Barnehagen har kapasitet til 80 barn, 
har rasjonelle planløsninger og tilfredsstiller passivhusstandarden. 

Fjell barnehage  
Drammen

Oppvarmingsbehovet er redusert 
gjennom blant annet varmepumpe, 
energibrønner fra grunn og reduserte 
kuldebroer. 

Yttervegg er utført med komplette 
veggsandwichelementer i full vegg-
høyde, og isolert med mineralull. 
Disse ivaretar horisontal og vertikal 
bæring over terreng. Elementene 
fungerer også som kledning i ytter-
veggene. Innvendig er alle bærende 
elementer synlige, noe som gir solide 
flater for røff bruk over lang tid. 

De eksponerte treflatene har også en 
gunstig effekt på inneklimaet ved at 
de bidrar til å utjevne luftfuktigheten. 

All overflatebehandling inne og ute 
er utført med diffusjonsåpne produk-

ter, noe som bidrar til mer stabil og 
behagelig inneluft.

Barnehagen har balansert ventilasjon 
med en høyeffektiv varmegjenvin-
ner. Utearealene er organisert med 
intime små lekeområder nær bygget, 
med fokus på natur og sanser, og 
større områder lenger fra bygget, 
beregnet på mer aktiv lek og lekeap-
parater. Takflatene mot barnehagens 
uteområder er utført som sedumtak. 

Trebruk 
Prefabrikerte massivtreelementer i 
vegger og tak. Elementene er isolert 
med mineralull. 

Utfordringer
Fjell barnehage var et av de første 
«massivtre/passivhus» i Norge og 

var slik sett et pionérprosjekt, med 
naturlige tilhørende utfordringer.

Innovasjon Norges bidrag 
Støtte til utviklingsarbeid.

Nytteverdi i næringen
Prosjektet viste at det går an å utvikle 
og realisere et kostnadseffektivt 
prosjekt basert på massivtre som 
også oppnår passivhusnivå. Dette 
var nyttig for næringen i en tid hvor 
miljøfokuset var økende. Prosjektet 
er benyttet i næringens eget profile-
ringsarbeid.

Eier: Drammen Eiendom KF
Sted: Drammen
Arkitekt: Code: arkitektur as
Ferdigstilt: 2010
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Foto: Code: arkitektur as
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VINDMØLLEBAKKEN er et nytt boligkvartal basert på en nytolkning  
av trehusbyen i Stavanger. 

Vindmøllebakken – et 
bærekraftig bofellesskap 

16 av totalt 48 leiligheter skal samles 
i en kollektiv boform som kalles et 
bærekraftig bofellesskap, der målet 
er å svare på nye boligbehov i Stavan-
ger by og minimere forbruk av areal 
og ressurser gjennom fellesskap og 
deling. Hele prosjektet er planlagt 
som en tett-lav struktur i tre, som 
bygger videre på den omkringlig-
gende trehusbyen. Gammel indus-
tribebyggelse ved havneområdet 
skal rives for å gi plass til rekkehus, 
leiligheter og kontorlokaler.

Prosjektet er utviklet gjennom meto-
der for brukermedvirkning i plan-
leggingsprosessen. Brukermedvirk-
ningen skal følge prosjektet helt fra 
reguleringsfasen og inn i de fasene 
hvor arkitektoniske og organisato-
riske løsninger konkretiseres, som 

handler om hvilke individuelle og 
felles gevinster vi kan få ved å dele 
hverdagslivet mer med hverandre. 
Prosjektet ønsker å ta bærekraftsbe-
grepet på alvor, og diskuterer både 
sosiale, økologiske og økonomiske 
kvaliteter med de potensielle bebo-
erne. 

Trebruk
Målet er å gjennomføre bebyggelsen 
i få, helsevennlige  materialer, med 
hovedkonstruksjon og overflater i 
tre som medfører meget lave CO2 
utslipp.

Utfordringer
Boligmangelen i Stavanger har pres-
set fram nye måter å tenke på når 
det gjelder det å bo med trivsel og 
sunn økonomi. Et kvartal på Storhaug 

skal rives ned for så å bygges opp 
igjen i helt ny drakt.

Innovasjon Norges bidrag
Et prosjekt i mobiliseringsprosjektet 
Tre og  by.

Nytteverdi i næringen 
Prosjekter som «bryter ny mark» og 
synliggjør hvordan tre kan brukes i 
urbane områder og samtidig utnytter 
treets egenskaper har stor nytte for 
næringen. 

Eier: Helen & Hard AS
Sted: Storhaug, Stavanger
Arkitekt: Helen & Hard AS
Ferdigstilt: 2017
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Illustrasjoner: Helen &
 Hard
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BOSVIK AS er blant landets ledende virksomheter innen møbel- 
og innredningsproduksjon.  

Akustiske produkter  
i tre  

Selskapet produserer, leverer og 
monterer fleksible systemvegger som 
er hurtige å montere, flytte/omplas-
sere og remontere. 

Bedriften har lang erfaring med 
utvikling og produksjon av akustis-
ke løsninger for det offentlige rom, 
spesielt der det er aktuelt å integrere 
løsningene som en del av arkitektu-
ren. 

Selskapet er inne i et krevende 
marked for diffusjon og absorbsjon 
av lyd i offentlige rom, som åpne 
kontorlandskap og konsepter innen 
arkitektur der man stiller høye krav til 
utformingen av omgivelsene for å sik-

re god akustikk. Bosvik samarbeidet 
nært med arkitekter og akustikere 
om leveranser av akustiske løsninger, 
der man må håndtere kompliserte 
rom med spesialutformede elemen-
ter.
 
Trebruk
Heltre og finérte plater i ulike treslag, 
panel med brannklassifisering, panel 
med akustisk effekt, skreddersydd 
kledning tilpasset det enkelte pro-
sjekt.
 
Utfordringer
Rom med spesielle akustiske krav må 
utformes med nøye tilpasning av pro-
dukter. Dette gjelder både overflater 

og oppbygging. Tre har gode lydmes-
sige egenskaper og er ønsket brukt i 
mange slike sammenhenger.
 
Innovasjon Norges bidrag
Støtte til produktutvikling. 
 
Nytteverdi i næringen
Akustiske produkter i tre er en rela-
tivt smal nisje. Samtidig er dette syn-
lige produkter i mange «praktbygg», 
og bidrar slik til å profilere variert 
trebruk på en god måte.

Eier: Bosvik AS
Sted: Risør
Arkitekt: Bosvik AS
Ferdigstilt: 2008 og 2011 
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Hovedmålet har hele tiden vært å bidra til økt bruk av 
tre som materiale og økt lønnsomhet i hele verdikjeden. 
Programmet var begrunnet i både at det ligger et uforløst 
markedspotensial for tre som materiale, at økt bruk av 
tre vil bidra til økt aktivitet i skogsektoren samlet sett og 
at trebruk bidrar til å redusere utslippene av klimagasser.

Trebasert Innovasjonsprogram har bidratt til at det i dag 
er etablert et marked og tilført kompetanse i verdikjeden. 
Programmet har bidratt til at tre har etablert seg som 
reelt alternativ til andre materialer. De ulike prosjektene 
har bidratt til ny og nødvendig kunnskap i ulike bedrifter i 
verdikjedene, samt at det er skapt trygghet rundt bruk av 
tre. Kompetansen har økt i alle ledd av verdikjeden, samt 
at det er utviklet produkter som gjør bygg mer funksjo-
nelle, kostnadseffektive og miljøvennlige.

Tresatsingen har bidratt til å skape fremragende signal-
bygg som har satt Norge på det arkitektoniske verdens-
kartet. Mange av byggene har over lang tid blitt brukt 
aktivt i markedsføringen av Norge som reisemål, og vært 
årsak til at turistene kommer. Gjennom Innovasjon Norge 
sin tresatsing er det reist mange nye bygg som aldri ville 
blitt realisert uten støtte fra Trebasert Innovasjonspro-
gram. Videre har Trebasert innovasjonsprogram bidratt 
til en bred utvikling av nye trekonsepter og næringsliv. 
Gjennom fokus på industrialisering og markedsutvikling 
har programmet også bidratt til at tre i større grad er på 
vei inn i nye «volummarkeder». Dette gjelder områder 
som skolebygg, studentboliger, næringsbygg, omsorgs-
bygg og boliger.

Behovet for en omstilling av norsk næringsliv mot et 
grønt skifte gir muligheter for nye produkter, nye arbeids-
plasser og økt verdiskaping. I denne sammenheng vil 

også videreutvikling av trebruk i byggenæringen være et 
sentralt anliggende. SKOG22 som er en samlende stra-
tegisk anbefaling for regjeringen for forskning, utvikling, 
innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte 
verdikjedene viser at det finnes flere områder hvor den 
norske tresektoren har stort forbedringspotensial. Dette 
gjelder industrialisering, utvikling av trebaserte kon-
septer, fullskalatesting, dokumentasjon, samarbeid og 
nettverk, kompetanseutvikling og rekruttering.

Norge er i posisjon til å ta en aktiv internasjonal rolle 
i økt og nyskapende trebruk. Landet har høy teknisk 
kompetanse, og er i følge Pöyrys markedsrapport fra 
2014 3 internasjonalt konkurransedyktig på markedet 
for tremekaniske produkter. Skogsdrift og foredling av 
trevirke har lange tradisjoner i Norge, og man har utviklet 
høy kunnskap på mange områder. Dette gir oss verdifulle 
fortrinn som må utnyttes i tiden framover.

Hensikten med presentere 40 forbilder er å vise frem et 
knippe av resultatene til Trebasert Innovasjonsprogram 
så langt. Dette viser at satsingen på tre har gitt resultater, 
men det er samtidig viktig å utnytte og bygge videre på 
disse resultatene. La de 40 forbildene være til inspirasjon 
og en oppfordring på veien videre. Bransjen trenger flere 
kloke hoder, uredde bedrifter og innovative prosjekter – 
her må hele verdikjeden gjøre et løft sammen. 

Derfor er det viktig at arbeidet med nyskaping og inn-
ovasjon i trenæringen fortsetter, slik at man kan bruke 
momentet Trebasert Innovasjonsprogram har skapt til 
å øke den innenlandske produksjonen. En slik satsing vil 
naturligvis måtte skje i samspill med Innovasjon Norges 
samlede virkemidler. 

VISJONEN TIL TREBASERT INNOVASJONSPROGRAM gjennom de 15 år 
det har eksistert er at Norge skal være et forbilde i verdiskapende fored-
ling og ny anvendelse av trevirke. 

VEIEN VIDERE  
MED TREBASERT  
INNOVASJONSPROGRAM5

Illustrasjon: ARTEC AS/BO
B BBL
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Noter: 
1. Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke. Arbeidsgruppens rapport 2000.  
2. Evaluering av Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet) ØF-rapport nr.: 17/2004) 
3. Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram, Econ Pöyry (R 2011-016). 
Bildet: Akustiske interiørløsninger i tre levert av Bosvik: Hovedscenen ved Den Norske Opera & Ballett. Foto: Erik Berg
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