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Coop Valnesfjord i massivtre. 
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1 Forord. 

 
Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» finansiert av Innovasjon Norge, Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland er pr. 1.2.2017 gjennomført med 2 av 3 år. 
Det har vært avholdt over 150 møter med målgruppen, vi har avholdt seminarer og vært på 
studieturer. Alle regionrådene og kommunene er informert om vårt prosjekt og mange 
kommuner er besøkt. Responsen er svært positiv hos alle i målgruppen, spesielt arkitekter, 
mindre entreprenører og store deler av det offentlige.  
 

Mange fra målgruppen er nå bedre rustet til å gi anbud og bygge i tre og massivtre, 
de har fått stor kunnskap om tekniske og praktiske løsninger, og lærdom rundt 
forankringer som skogressurser og klimagassutslipp, dette er lokal kunnskap som er 
viktig i konkurransen mot store nasjonale selskaper. 
 
Men selv om mye er oppnådd i det pågående prosjektet, og mange av målene er på vei til å 
bli nådd, ble det imidlertid tidlig klart at 3 år er for kort tid til å oppnå de større resultatene 
ettersom mye i stor grad handler om nybrottsarbeid. Rådgivere og store utbyggere behøver 
mere tid for å tilegne seg kompetanse på området, det samme gjør mange kommuner. Det 
trengs også å mobilisere flere beslutningstakere på området til felles innsats for å virkelig få 
fart på nybygg i massivtre.  
 

For å opprettholde og sikre kontinuitet i det viktige arbeidet som er startet i det inneværende 
prosjektet, søker nå Fylkesmannen i Nordland om ett nytt oppfølgingsprosjekt. Vi vet det tar 
tid å behandle søknader som dette, samtidig som at Nordland fylkeskommunes frist for 
prosjektsøknader er 1. mars hvert år. Dette betyr at vi unngår ett unødig avbrekk ved å 
sende inn søknaden i år og ikke i 2018.  
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2 Nytt prosjekt «Tre inn i fremtiden – 2018-2020» 

 
Regjeringen har satt krav til reduserte klimagassutslipp, vi har store skogressurser og liten 
industri. 
 
Det tar tid å innarbeide nye måter å tenke på for målgruppen. 
Det er åpenbare fordeler med å bygge i tre, som konkurransedyktige investeringskostnader 
og livsløpskostnader, arbeidsmiljø, inneklima, byggetid, råstoffutnyttelse etc. 
Målgruppen gjelder hele verdikjeden, også skogindustri og treforedling. 
 
Det er svært få kommuner som i sine klima- og miljøplaner har forankret økt bruk av tre i sine 
bygg som viktige tiltak for å få ned klimagassutslippene og øke industrialiseringen. 
Dermed er det positivt at fylkeshovedstaden går foran med godt eksempel og sier de skal bli 
en foregangskommune for bruk av tre og skal opparbeide seg kunnskap rundt det å bygge i 
massivtre. 
 
Samtidig har Nordland Fylkeskommune vedtatt å bygge en videregående skole i massivtre 
og vurderer dette både for flere skoler og for landbruksbygg på videregående skoler. 
 
Ovenstående eksempler er sagt å være som en direkte følge av prosjekt «Økt bruk av tre i 
Nordland», og vi kontaktes nå av arkitekter og utbyggere som ønsker bistand til å utvikle sine 
byggeprosjekter med tanke på kostnader, tekniske løsninger, miljø og klimagassutslipp. 
 
Alle tilsvarende prosjekter i landet under Innovasjon Norges ‘Tredriverprogram’ har fått sin 
fortsettelse. 
 

 
 
 

Prosjekt «Tre inn i fremtiden – 2018-2020» bør etableres. 
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3 Bakgrunn 

 
3.1 GJENNOMFØRT 
Igangværende prosjekt har hatt nærmere 150 møter med målgruppen siden Fylkesmannens 
prosjekt startet i februar 2015. Disse har vært med utbyggere, entreprenører, rådgivere og 
arkitekter fra kommuner over hele fylket. 
 
Det er svært varierende kunnskap om det å bygge med massivtre, man møter mange gode 
spørsmål. Tre brenner jo, man kan ikke bygge så høyt uten stivhet fra betongen, hva med 
lyd? Og kostnadene? 
 

- Bygningene er sikrere mot brann enn om de skulle vært bygget i stål og betong, 
man kan halvere byggetiden, er grunnforholdene dårlige kan vekten bli halvert, 
energikostnadene kan bli lavere, utfordringer med lyd er løst, byggekostnadene og 
livsløpskostnadene er konkurransedyktige mot konvensjonell bygging i stål og 
betong. 

 
Samtlige kommuner og regionråd er kontaktet, flere av disse er besøkt. 
Ordførere, rådmenn og politiske partier har deltatt på møter. 
 
Det har vært avholdt flere seminarer og pressen har vært flittig brukt. Møter har vært avholdt 
både i bystyresaler og kirker. 
 
 
3.2 RESULTATER 
Målgruppen har seg imellom dratt nytte av nettverksbyggingen som prosjektet med 
seminarer, møter og studieturer har ført med seg. 
All kontaktinformasjon og alle presentasjoner er fritt distribuert til hverandre for å sikre god 
kommunikasjon og kunnskap. 
 
Nordland Fylke har flere små massivtre-prosjekter å vise til: 
 

Adde Zetterquist Kunstgalleri, Salten 
Manshausen i Steigen 
Bankgata Flerbrukshall, Bodø 
Coop Prix, Bodø, Valnesfjord, Sørfold 
 

Lovund Rorbuhotell ferdigstilles vinteren 2017, Vega Verdensarvsenter kan få store innslag 
av spenstig trebruk, Hadsel Videregående skole i massivtre startes opp i 2017, vi arbeider nå 
med Fauske Hotells planer om 20 etasjer i tre. 
 
Flere små prosjekter har fått støtte fra Innovasjon Norge i forbindelse med 
kompetanseheving og mulighetsstudier. 
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3.3 VIKTIGE FORANKRINGER. 
 

3.3.1 Offentlige forankringer. 
 
Det hersker liten tvil om at det er stort politisk trykk på å få opp flere bygg i massivtre/tre. 
Dette er først og fremst fundamentert ut fra det klimamessige bidraget dette gir og ut fra et 
ønske om å bedrive næringsutvikling i og med de norske skog-ressursene. Følgende viktige 
dokumenter inneholder forankringer på ulike politiske nivå:  
 
Landbruks- og matdepartementet:  
Meld. St. 6 «Verdier i vekst (2016-2017)»: Regjeringen vil stimulere til økt bruk av tre 
gjennom at det offentlige skal være forbilde og motivator for miljøvennlige byggeløsninger.  
 
Landbruks- og matdepartementet:  
St.meld.nr. 39 (2008-2009): Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen; Kapitlet 
«Klimagevinster ved lagring av karbon i varige treprodukter» legger stor vekt på det 
offentliges rolle i forhold til å stimulere til økt bruk av tre/massivtre og klimagevinstene som 
dette medfører.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:  
Virksomhets og økonomiinstruks for fylkesmannen 2017: Bidra til økt bruk av skogråstoff til 
bioenergi og økt bruk av tre. 
 
SKOG 22:  
Nasjonal strategi for skog- og trenæringen: Bidra til en bærekraftig byggeindustri gjennom å 
utvikle solid og omforent miljødokumentasjon fra produksjon av materialer og til gjenbruk av 
bygg. Utvikle bærekraftige byggløsninger for alle samfunnssektorer gjennom å styrke 
samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og 
kompetanseutvikling. 
 
Fylkesmannen i Nordland:  
Strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012-2025: Under tiltaksdelen på hovedpunkt 
«Verdiskaping»: Etablere stilling som tredriver i Nordland 
 
Utviklingsprogram for Nordland 2017:  
Forankret under mål 3: Nordland skal ha et konkurransedyktig og bærekraftig arbeids- og 
næringsliv. 
Fylkesmannens svar på dette er: Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland 2015-2018». 
 
Det blir også gitt sterke signaler om at økt bruk av tre vil bli viet oppmerksomhet i den nye 
regionale planen for landbruket i Nordland som er under arbeid. 
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3.3.2 Lokale forankringer. 
 
Det er etablert viktige lokale forankringer i perioden, dette som et resultat av målrettet arbeid 
i prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland». 
Det er prisverdig at det offentlige går foran, disse eksemplene vil bidra til positivitet rundt nye 
byggemåter med fokus på klima, miljø, kompetanse, samt muligheter for økt lokal 
verdiskaping og industrietablering, hele verdikjeden i skog- og trenæringen vil kunne dra 
nytte av dette. 
 
 
Positivt fra Nordland Fylkeskommune, fylkesråd for næring: 
 
«Fylkesrådet er opptatt av å bruke tre. Det er et miljøvennlig alternativ som også kan gi 
svært vakre og særpregede bygg. Jeg vil her vise til Adde Zetterquist kunstgalleri som 
fylkeskommunen har bygd i Saltdal. 
 
I samarbeid med Bodø kommune har fylkeskommunen bygd en flerbruks idrettshall i massiv 
tre. Hallen sto ferdig i mai 2015. Trebygget ga gode løsninger for miljøet, prosjektøkonomi og 
byggetid. Flerbrukshallen er på kort tid blitt et nasjonalt visningsprosjekt for massive trebygg. 
 
Fylkesrådet planlegger et nytt bygg ved Hadsel videregående skole. Bygget skal oppføres 
med massiv trekonstruksjon for å oppnå et klima- og energieffektivt bygg.  
 
Neste mulige prosjekt for fylkeskommunen er ny videregående skole i Bodø.  
Bruk av massiv tre kan være det riktige valget for å oppnå målet. Prosjektet er teknisk 
krevende og utfordrer vårt fagmiljø til nytenking. 
 
I løpet av knappe 2 år har fylkeskommunen bygd opp egen grunnkompetanse på bruk av tre 
i større bygg.  
Går alt som planlagt vil fylkeskommunen ha tre store byggeprosjekter som sammen viser at 
massiv tre er godt egnet i både idrettshall, store nybygg og større ombyggingsprosjekter.» 
 

Positivt fra Bodø Kommune, vedtatt i Bystyret: 
 
«Kommunale nybygg i massivtre. 
Bodø kommune må bli en foregangskommune for langsiktig forvaltning av naturressurser og 
miljø. Som et ledd i dette arbeidet ber bystyret om at kommunen opparbeider seg 
kompetanse i oppføring av bygg i massivtre.» 
 
 
Positivt fra Innovasjon Norges ‘Tredriversamlinger’: 
 
«Nytt mobiliseringsnettverk under satsing på Bioøkonomi fra 2017 bygges på 
suksesskriteriene fra Tredriverprogrammet». 
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4 Nytt prosjekt – Nye mål og aktiviteter 

 
4.1 NYE MÅL OG MÅLGRUPPER 
Vi kommer til et punkt hvor vi vil bli avkrevet et klimaregnskap for de nye byggene våre og vi 
vil bli nødt til å lage livsløpsanalyser. Klimagassutslippene skal reduseres med 40 % innen år 
2030. Vi må bygge annerledes fremover. 
 
Regjeringens ekspertutvalg sier at Norge bør øke bruken av tre i bygg og at det bør settes 
krav til karbonfotavtrykket av byggematerialer og byggeløsninger hvilket vil legge til rette for 
økt bruk av tre.  
 
Utvalget sier også at det må utvikles enklere og mer egnede omforente metoder for 
livsløpsbetraktninger som gir god informasjon om miljøavtrykket til materialer som benyttes 
hvilket vil stimulere til mer bevissthet slik at de mest miljøvennlige produktene velges, 
herunder bruk av massivtre for å erstatte de mer miljøbelastende råmaterialer som stål og 
betong.  
 
Dette vil samtidig medføre økte muligheter for næringsutvikling innen norsk 
skogbruksnæring. 
 

Ekspertutvalgets rapport: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gronn-konkurransekraft/id2518147/ 

 
Dette leder til følgende overordnede mål i prosjektet: 
 
Hovedmål: Prosjektet «Tre inn i fremtiden» skal følge opp nasjonalt ønske om å bruke 
mer tre for bedre klima og miljø og å bidra til økt lokal verdiskaping innenfor 
treindustri i Nordland.  
 
Samfunnsmål: Å bidra til økt kunnskap om bruken av tre og bevisstgjøring av trevirkets 
positive virkninger med hensyn til klima, byggeskikk og alminnelig trivsel. 
 
 
Det vil fremover være viktig å tilføre kompetanse til byggherrer, herunder også kommuner, 
slik at disse kan beskrive bygging i tre som et naturlig alternativ. Selv i ‘trebyen’ Trondheim 
hvor det til enhver tid er flere massivtre-prosjekter under oppføring oppleves det en mangel 
på kompetanse både hos beslutningstakere og rådgivere, hvilket bekrefter at dette tar tid. 
 
Vår erfaring gir oss nå ønske om en spissing av aktivitetene, bl.a. tilpasset utviklingen i 
markedet, responsen hos målgruppen og Innovasjon Norges ønsker om fokus også rundt økt 
lokal verdiskaping. Skogeiere som satser på sagdrift er derfor en ny målgruppe som vi tar 
med videre i prosjektet. Dette betyr at det nå fins deltagere fra hele verdikjeden, og derved 
en mer helhetlig tenking for å nå målene. 
 
For å øke kunnskapen og aktiviteten rundt bygging i tre og massivtre vil det være viktig å 
knytte til seg organisasjoner som har valgt å ta et klima- og miljøansvar slik at man kan 
fronte en felles innsats. Slike kan være Mo Industripark, Sintef, Nord Universitet, rådgivere, 
arkitekter etc. 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gronn-konkurransekraft/id2518147/
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Innovasjon Norge ønsker nå øket innsats rundt første halvdel av verdikjeden med sitt 
bioøkonomiprogram, dette for å stimulere til industrialisering for å demme opp for den økte 
importen bygging i massivtre har ført til, noe som vil gjelde utvikling av skogindustri, sagbruk, 
og treforedlingsindustri. 
Det vil være behov for ytterligere innsats fremover ettersom en større del av verdikjeden skal 
være i målområdet for prosjektet. 
 
Prosjektet skal fortsatt fokusere på informasjon til målgruppen, studieturer, seminarer i egen 
regi, nettverksbygging, workshops, dialogmøter og kompetanseheving for rådgivere, 
entreprenører, utbyggere og offentlig ansatte, herunder stimulere med midler fra Innovasjon 
Norge for spenstig bruk av tre. 
Prosjektovervåking gjøres via databasen Byggfakta og Doffin slik at vi er tidlig inne i alle 
typer byggeprosjekter. 
 
Det skal bygges skoler, barnehager, helsebygg, eneboliger, flerbolighus, studentboliger, 
brannstasjoner, idrettshaller, hoteller og mye annet i fylket fremover, alt dette er allerede 
bygget i massivtre andre steder i landet, nå kommer forhåpentlig kommunene i Nordland 
etter. 
 
Eksisterende prosjekt har fulgt intensjonene om arbeid innenfor de forskjellige mål, og har i 
stor grad lyktes. Erfaringen er at det tar lang tid å innføre så mye nytt i en så bred 
målgruppe. 
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4.2 AKTIVITETER 
Aktivitetene under setter fokus på økt kompetanse til byggherrer og kommuner, 
bestillerkompetansen må økes, generelt kunnskapsnivå må heves, og konstellasjoner for 
studier rundt industrietableringer må gjøres iht. Innovasjon Norges nye Bioøkonomisatsing, 
dette inkluderer begynnelsen av verdikjeden med skog, sagbruk og treforedlingsindustri.  
 
 

4.2.1 Mobilisering 
 

 
  

 

Aktivitet: 
 
Workshop 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Etablere nettverk mellom bedrifter innenfor treindustrien 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Workshops for konstellasjoner for å få gjort studier for økt industrialisering. Kartlegging av 
interessen for økt industrialisering både hos byggenæringen generelt og hos eksisterende 
treindustri for deretter å koble dette mot virkemidlene. Dette er et typisk tidligtiltak som er ment å 
kople næringa med virkemiddelapparatet med tanke på å få i gang noen prosesser som kan lede til 
etablering av treindustri. Målgruppen her er første og midtre del av verdikjeden; altså helt fra 
skogeier til treforedlingsindustrien. 

 

Resultatmål: 
 
2 workshoper med 20 deltakere med den 
hensikt å få samspill mellom næring, industri og 
virkemidler. 

 

Effektmål: 
 
Økt innsikt og forståelse for virkemiddelbruk hos 
industrien/næringen med tanke på å i siste 
instans etablere treindustri i fylket. 
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Aktivitet: 
 
Seminarer 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Seminarer for alle fagfeltene dekkes slik at målgruppen får den grunnleggende kunnskap. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
I dette tiltaket er målgruppen den siste delen av verdikjeden (utbyggere, rådgivere, arkitekter og 
entreprenører samt ansatte i det offentlige). Seminarer for målgruppen har en todelt hensikt: både 
nettverksbygging og økt generell basiskunnskap rundt bygging i tre i forhold til lyd, brann, statikk, 
energi og klima. På disse seminarene er det tenkt at man skal gå inn på de ulike faglige vinklingene 
for å styrke den grunnleggende kompetansen på temaområdene nevnt foran. Alt avhengig av 
interessen blir seminarene holdt på geografisk ulike steder.  

 

Resultatmål: 
 
3 seminarer, med tilsammen 150 deltakere. 

 

Effektmål: 
 
Nettverksbygging og økt generell basiskunnskap 
om bygg i tre/massivtre. 

 

Aktivitet: 
 
Studieturer 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Studieturer relevante prosjekter skogeiere. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Målgruppen på dette tiltaket er starten av verdikjeden, der vi inviterer skogeiere og de i næringa 
som er interessert i etablering av industri til å delta på reiser hvor relevante sagbruk og 
treforedlingsindustri studeres nærmere. Studieturene vil primært foregå innenlands, der deltagerne 
skal få bli delaktig i å se på flere typer industrielle etableringer, både små og store. Det er viktig at 
de som er med på turen får se diversiteten og får høre eiernes historie om etableringen, 
driftsmessige forhold og andre erfaringer. 

 

Resultatmål: 
 
2 studieturer, til sammen 30 deltakere. 

 

Effektmål: 
 
Stimulere til etablering av treindustri, økt 
produktutvikling, forstå salgskanaler og vurdere 
kvalitet. 
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Aktivitet: 
 
Studieturer 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Studieturer relevante prosjekter utbyggere/rådgivere/offentlig ansatte. 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Målgruppen på dette tiltaket tilhører siste del av verdikjeden. De vil bli invitert til å delta på reiser 
hvor relevante byggeprosjekter befares med tilhørende forelesninger fra arkitekt, byggherre el. 
entreprenør. Dette er ment å være et tiltak som åpner opp for å få deltagerne til å forstå 
mulighetsområdet det å bygge i massivtre/tre gir. Samtidig er det viktig å gi en balansert framstilling 
av hva det medfører å bygge på denne måten, slik at også utfordringer blir presentert på området.  

 

Resultatmål: 
 
3 studieturer, 24 deltakere. 
 

 

Effektmål: 
 
Nettverksbygging og økt generell kunnskap om 
bygg i tre/massivtre i forhold til statikk, lyd, brann 
energi etc. Den langsiktige effekten antas å bli at 
de som faktisk bygger i fylket velger å bygge i 
tre. 
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4.2.2 Kompetanseheving/innovasjon 
 

 
  

 

Aktivitet: 
 
Samarbeid byggenæring og service-organisasjoner 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Samarbeid med næringen for å fronte en felles innsats 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Løpende kontakt med byggenæringen, byggherrer, utbyggere, rådgivere for generell informering og 
kunnskapsformidling. Kontakt med service-organisasjoner (eksempelvis Byggenæringens 
landsforbund og NESO), industriparker (eksempelvis Industriparken på Mo og Glomfjord), 
institusjoner som arbeider for det grønne skiftet og som ser bruken av tre/massivtre i bygg som et 
viktig bidrag i å nå både klimamålene og målene om økt lokal verdiskapning. 
 
Dette er et tiltak der vi som prosjekteier er ute etter å skape gode arenaer for utveksling av 
erfaringer og der vår koplingsrolle er svært tydelig.  
 
 

 

Resultatmål: 
 
Flere samarbeidsmøter med næringen 
 

 

Effektmål: 
 
Næringen og serviceorganisasjonen skal være 
bedre rustet til å forstå og formidle argumentene 
rundt ønske om økt bruk av tre i bygg. Og at det 
etablereres varige kontakter for framtiden som 
har bygging av massivtre felles.  
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Aktivitet: 
 
Samarbeid utdanningsmesser/Videregående skoler 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Samarbeid for økt kunnskap om tre i videregående utdanning 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Hensikten med dette tiltaket er å få til et tettere samarbeid med fylkeskommunen, der informasjon 
om bygging i massivtre/tre i utdanningen innenfor VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 
Byggteknikk er det viktigste. Men også for generell informasjon på studiesteder og 
utdanningsmesser. 
 
Vi planlegger å delta med innlegg ved fag- og nettverkssamlinger som arrangeres for 
utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk ved de videregående skolene i Nordland. 
 
Bidra med informasjon om «økt bruk av tre» mot opplæringskontorene i fylket. 
 
 

 

Resultatmål: 
 
Deltakelse på seminarer og samlinger for 
lærere, på utdanningssteder og på 
utdanningsmesser. 
 

 

Effektmål: 
 
Lærere og elever på videregående nivå skal bli 
bedre rustet til å forstå og formidle argumentene 
rundt ønske om økt bruk av tre i bygg, relatert 
også til tekniske fag som statikk, lyd, brann etc. 



 

15 
 

 

 

  

 

Aktivitet: 
 
Seminarer/workshop 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Møteplass skogeiere, treforedlingsindustri 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Målgruppen for disse seminarene er der de som allerede har tilegnet seg en viss kompetanse og 
som derfor har et annet grunnlag for å vurdere samarbeid mellom en mulig industri og skogeiere. 
Seminarer /workshop på dette nivået er derfor myntet på skogeiere og mulige avtakere, investorer 
og entreprenører for tilnærming til mulig lokal verdiskaping/etablering, gjelder sagbruk og 
treforedling.  
 

 

Resultatmål: 
 
2 seminarer, med mål om å få til 3 
mulighetsstudier etter metodikken til Innovasjon 
Norge og deres virkemidler. 
 

 

Effektmål: 
 
Vi får en industrietablering og økt lokal 
næringsutvikling i fylket.  
Nettverksbygging og kunnskapsoverføring for 
mulig industrietablering i samarbeid med 
virkemiddelapparatet. 
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Aktivitet: 
 
Seminarer/workshop 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Teknisk kompetanseheving, nettverksbygging 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Seminarer og nettverksbygging for teknisk kompetanseheving og økt bestillerkompetanse for 
offentlige innkjøpere, rådgivere og utbyggere som er siste del av verdikjeden. 

- Erfaringene tilsier at kompetansen hos denne delen av målgruppen må styrkes, 
seminarene skal fokusere på produktets egenskaper og gi grunnleggende 
ingeniørkunnskap. 

- Gjennomføringen viser også stort avvik mellom tilbudsunderlag og gjennomført løsning. 
- Prosjektet skal også se på konstruktive prosesser med lavere konfliktnivå. 

 

 

Resultatmål: 
 
3 seminarer, løpende kommunikasjon. 
 

 

Effektmål: 
 
Høyne bestillerkompetanse hos målgruppe med 
relevant nettverk og tilstrekkelig kunnskap til å 
gjennomføre byggeprosjekter. 

 

Aktivitet: 
 
Samarbeid kompetanseprogram 

 

Mål for aktiviteten: 
 
Formell teknisk kompetanseheving 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 
 
Med dette tiltaket ønskes det å gjennomføre et samarbeid med for eksempel Nord Universitetet om 
å få etablert et kompetanseprogram for rådgivere, utbyggere og offentlig ansatte.  
 
Formell utdannelse/kunnskap skal forsøkes etablert gjennom f.eks. Nord Universitet innen hele 

spekteret statikk, lyd, brann, energi, klima. Kurset som ønskes opprettet bør størrelsesmessig 

omfavne 10 studiepoeng på bachelornivå med mulighet for å ta avsluttende eksamen. Lærerkrefter 

leies inn fra etablerte miljøer med erfaring, rådgivere, entreprenører, NTNU etc. 

 

Resultatmål: 
 
2 semester med utdannelse, fordelt med ett kurs 
i hver vending. 

 

Effektmål: 
 
Målgruppen skal få formell utdannelse i lyd, 
brann, statikk, energi etc. 
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4.3 TIDSPLAN 
 
Aktiviteter lagt inn i tidsplan: 
 

  

Tre inn i fremtiden 2018-2020
Aktivitet

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1

Strategiområde

1. Mobilisering 

Workshops for konstellasjoner for å få gjort studier for økt 

industrialisering.
X X

Seminarer for målgruppen for nettverksbygging og økt generell 

kunnskap rundt bygging i tre i forhold til lyd, brann, statikk, 

energi.

X X

Studieturer skogeiere, treforedling. X X X

Studieturer entreprenører, utbyggere. X X

2. Kompetanseheving /innovasjon

Samarbeid med næringen for å fronte en felles innsats.

Samarbeid utdanningsmesser/Videregående skoler. X X

Seminarer skogeiere, treforedling X X

Seminarer for teknisk kompetanseheving og økt 

bestillerkompetanse for offentlige innkjøpere og andre.
X X

Samarbeid med utdanningsinstitusjon om 

kompetanseprogram for rådgivere, utbyggere og offentlig 

ansatte.

X X

Dialogmøter med høgskoler og universiteter

Informasjonstiltak rettet mot politikere 

Møter med NFK om samarbeidsmuligheter

Deltakelse utdanningsmesser

Bistand utviklingsprosjekter

Sluttrapport, evaluering X X

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

Fortløpende

2018 2019

Fortløpende
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5 Organisering 

 
Prosjektet legges opp som et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Nordland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Det tilsettes prosjektleder i full stilling over en 
treårsperiode.  
  
Fylkesmannen i Nordland påtar seg arbeidsgiveransvaret for prosjektleder og det 
administrative ansvaret som prosjekteier. Prosjektleder har ansvar for daglig drift av 
prosjektet og rapporterer til styringsgruppa i tillegg til nærmeste leder. I tillegg til 
prosjektlederen vil også andre fagpersoner og ledelsen ved Fylkesmannens 
landbruksavdeling bli involvert i gjennomføringen av prosjektet. 
 
Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet, ansvar er å legge til rette for å nå målene 
som er satt.  
 
Sammensetningen som følger: 
 

Fylkesmannen i Nordland  
Innovasjon Norge (Observatør)  
Nordland fylkeskommune  
Trenæringen 
Annen industri 

 

6 Rapportering 

 
For å sikre kontroll med framdrift og status skal det utarbeides årlige statusrapporter som 
legges fram for finansiørene. Disse har anledning til å stanse prosjektet dersom framdrift og 
resultat ikke samsvarer med prosjektbeskrivelsen og respons fra øvrige aktører. 
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7 Finansiering/budsjett 

 
For 2018 gjelder 11 måneder, for 2020 1 måned. 
 
 

  2018 2019 2020 Sum  
Innovasjon Norge 508 000 557 000 40 000 1 105 000  
Nordland Fylkeskommune 508 000 557 000 40 000 1 105 000  
Fylkesmannen i Nordland 509 000 557 000 40 000 1 106 000  
Egeninnsats deltakere 40 000 60 000  100 000  
Arbeidsinnsats FMNO 69 000 80 000 17 000 166 000  

 1 634 000 1 811 000 137 000 3 582 000  

      
  

 
 
  

Finansiering

2018 2019 2020 Sum

Innovasjon Norge 508 000 557 000 40 000 1 105 000

Nordland Fylkeskommune 508 000 557 000 40 000 1 105 000

Fylkesmannen i Nordland 509 000 557 000 40 000 1 106 000

Egeninnsats deltakere 324 000 350 000 674 000

Arbeidsinnsats FMNO 69 000 80 000 17 000 166 000

Totalt 1 918 000 2 101 000 137 000 4 156 000

Budsjetterte inntekter
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BUDSJETT
Aktivitet 2018 (11) 2019 2020 (1) Sum

Lønn prosjektleder, inkl. sos. utg. 790 000 860 000 70 000 1 720 000

Arbeidsinnsats fra Fylkesmannen 69 000 80 000 17 000 166 000

Administrative kostnader (interne driftskostnader, kontorhold m.m.) 200 000 220 000 20 000 440 000

90 000 120 000 5 000

20 000 30 000 10 000

1. Mobilisering 

Workshops for konstellasjoner for å få gjort studier for økt industrialisering.
40 000 40 000

Seminarer for målgruppen for nettverksbygging og økt generell kunnskap 

rundt bygging i tre i forhold til lyd, brann, statikk, energi. 60 000 60 000

Studieturer skogeiere, treforedling. 80 000 70 000

Studieturer entreprenører, utbyggere. 80 000 56 000

2. Kompetanseheving /innovasjon

Samarbeid med næringen for å fronte en felles innsats. 40 000 60 000 5 000

Samarbeid utdanningsmesser/Videregående skoler. 25 000 35 000

Seminarer skogeiere, treforedling 40 000 60 000

Seminarer og nettverksbygging for teknisk kompetanseheving og økt 

bestillerkompetanse for offentlige innkjøpere og andre. 40 000 60 000 5 000

Samarbeid Nord Universitet om kompetanseprogram for rådgivere, 

utbyggere og offentlig ansatte. 60 000 60 000 5 000

284 000 290 000

Totalt 1 918 000 2 101 000 137 000 4 156 000

Egeninnsats deltakere 574 000

230 000

Budsjetterte kostnader

Reiseutgifter prosjektleder inkl. kurs/seminar

Reiseutgifter styringsgruppe

486 000

265 000

215 000

60 000
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VEDLEGG: Eksempler – web, media, seminarer 

 
 
Prosjektet har egne hjemmesider, nyheter oppdateres fortløpende. 

Ved seminarer ligger påmeldingsskjema på hjemmesidene.  
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Det ble avholdt seminar «Bygging med massivtre» i Bodø i november 2016, 50 tilhørere fra 
Rana i sør til Sortland i nord deltok, her var både offentlig ansatte, rådgivere, arkitekter og 
entreprenører til stede, altså hele målgruppen. 
Dette viser at interessen for bygging i tre er stor og at prosjektet har lykkes i sitt arbeid med å 
nå ut til en meget interessert gruppe.  
Det var fokus på kompetanse og nettverksbygging, foredragsholderne viste til muligheter, 
erfaringer og utfordringer i forbindelse med prosjektering og ferdigstillelse av bygg i 
massivtre.  
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Kronikk i Avisa Nordland var interessant lesing for mange, den skapte debatt og  
betongindustrien var raskt ute med sitt tilsvar. 
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Eksempel på innkalling laget av Bindal kommune i 2016: 
 

Medvind i Norge og Nordland for bygging i MASSIV TRE - hvilke muligheter gir det for 

Bindal?  

 

Bindal kommune og Bindal Utvikling inviterer deg til et orientering om bygg i Massiv TRE, 

Sted: kommunestyresalen Bindal Rådhus 23. februar kl 11.00 – 12.30 

 

Vi får besøk av Stein-Petter Hillestad som leder et tre-årig prosjekt hos Fylkesmannen, «Økt 

bruk av tre i Nordland". Han vil også orientere om støtteordninger, mulige midler fra 

Innovasjon Norge. 

 

Håper dette kan være av interesse, påmelding til undertegnede innen fredag 19. februar. 

 

Medvind i Norge og Nordland for bygging i MASSIV TRE - hvilke muligheter gir det for 

Bindal? 
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Meget vellykket seminar i Mosjøen i oktober 2015  
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Hva med et hotell i 20 etasjer på Fauske? 

Innovasjon Norge kan være interessert i å finansiere en mulighetsstudie, et slikt prosjekt vil 

være svært viktig for treindustrien og lokalt næringsliv. 
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Seminar i Kulturhuset i Bodø 15. mars 2017, stor deltakelse. 


