
Grønt bygg-
skifte

• Trebruk gir bærekraft
• Erfaringer 
• Muligheter
• Utfordringer



Nettverk, allianser og samarbeid
Næringsorg.
•Skogeierorg.
•Arkitektbedriftene, AiN
•RIF
•BNL
•Virke
•NHO/leverandørutvikling

FoU-finansiering
•Innovasjon Norge
•Forskningsrådet
•Enova
•Husbanken
•Næringsfond
•Investinor

FoU-miljøer
•Treteknisk
•NTNU
•Sintef-Byggforsk
•Campus Ås (NMBU, 
NIBIO, 
Innovasjonssenteret
•AHO
•”Treklang” (BAS, KhiB, 
Arna Vgs, HiB)

Myndigheter
•Kommuner
•Fylkeskommuner
•Fylkesmannen
•Departementer    

Industri og næring
•Treindustri
•Skogbruk
•Entreprenører
•Rådgivere/arkitekter
•Byggenæring/BYGG21
•Finansnæringen
•Utbyggere     

Organisasjoner
•NAL, NLA, ark.,l.ark
•KS, Kommunenes S.f.
•Zero
•NGBC
•Turistforeningen
•Futurebuilt
•DOGA



Tretorget/Tredriver’n
Hedmark

Agder

Tre i sentrum

Tredriver’n
Møre & Romsdal

TREbyenTrondheim

Trebruk AS

Trevekst

Trebruk 014 AS
Rogaland 

Tredriver i Nordland

Tredriver’n
Sogn & Fj.

Troms

Tredriver i Finnmark
Regionale nettverk

•Fokus på verdikjedeutvikling
•Fokus på bærekraftig byggeri
•Fokus på innovasjon

Tredriver i Trøndelag

ARENA Skog



FNs Bærekraftsmål som «bakteppe»



Globale og nasjonale klimamål som «bakteppe» 

2020 – 30% reduksjon
2050 – Karbon-nøytralt



Byggenæringen 

Byggenæringens betydning som «bakteppe» 

40%-næringen
• 40% av verdiskapingen
• 40% av ressursbruken
• 40% av stasjonært energibruk
• 40% av avfallet
• 14% av CO2-utslippet



Trender i byggemarkedet som «bakteppe» 

http://go.api.no/go/e/main/http:/www.firda.no/bileteseriar/article3030439.ece?start=13
http://go.api.no/go/e/main/http:/www.firda.no/bileteseriar/article3030439.ece?start=13


Byggenæringen 

Tre i bygg
• Bærekraft og miljø
• Kostnadseffektive bygg
• Bygg for mennesker



Rehabilitering og oppgradering av eksisterende 
bygninger

Entra EiendomSørhellinga NMBU

Powerhouse

Ladekaia



Helse- og omsorgsbygg



Kontor- og næringsbygg



Skoler og undervisningsbygg



Studentboliger



Leilighetsbygg i tre – ulike teknologier



«Nye Lilleby» -
Trondheim,
1200 leiligheter
«En grønn og bilfri 
bydel»
Under utvikling



2015 - Verdens høyeste trebygg i Bergen

Artec





Felleskjøpet, 
Lillestrøm

Søyler     

Snøhetta Arkitekter



God dokumentasjon



Økonomiske og effektive etasjeskillere



Ombruk og 
gjenbruk

Dagens bygg er 
morgendagens 
materialer og 
ressurser





”Grønt byggeri”  er framtiden



Stortingsvedtak om bruk av tre



Internasjonale 
investorer 
«går grønt»



Økt miljøfokus i det kommunale planverket 
og offentlige innkjøp



Statsbygg - Grønt byggskifte i praksis



Grønt byggskifte på gang i Brumunddal……

Voll Arkitekter



Ny 4-felts Mjøsbru – Verdens lengste trebro

Statens Vegvesen



Sky is the limit…..



www.trefokus.no

Framtiden er fornybar

@AasmBunkholt
aasmund.bunkholt@trefokus.no


