
Workshop hållbart byggande 

12. april 2018 i Sarpsborg



Projekt ”Grön tillväxt trä”
39 kommuner i långsiktiga samarbeten
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Projekt ”Grön tillväxt trä”



Målgrupper
• Kommuner, kommunala bostadsbolag 

Beställare och föregångare samt för policy och planering.

• Byggsektorn: byggföretag, entreprenörer, konsulter, arkitekter, 
leverantörer

• Företag utanför regionen som vill etablera verksamhet och investera

Målet er å øke anvendelsen av tre i 
bygninger , som nytt materiale og som 

nye produkter



Gränsöverskridande samarbete för etableringar

Mål 

• Ett väl förankrat, proaktivt och metodiskt samarbete över nationsgränsen 
för att attrahera fler företagsetableringar och –investeringar

• Etableringar lockas till gränsregionen

Hur?

• Samarbete över gränsen kring marknadsföring och hantering av 
etableringsärenden

• Trä och skog presenteras som etablerings- och investeringsområde och 
marknadsförs på utvalda mässor mm

• Prospektmallar och investeringsdokument tas fram



Spørsmål til diskusjon

Vilka är hindren/utmaningarna i min kommun?

Vilka insatser behöver göras för att överbrygga hindren och 
utmaningarna?

Vilka är dom viktiga rollerna i min kommun? Vem gör vad?

Har administrasjonen god kompetanse på å forespørre anbud 
med bruk av massivtre?

Hvilke behov er det for opplæring i kommunen?

Vad kan vi göra tillsammans för att öka modernt träbyggande?

Vad kan vi/kommunerna ha för nytta av varandra?



Vad vi erbjudar i prosjektet

• Omvärldsbevakning och kommunikation av möjligheter med 
träbyggande

• Studiebesök

• Seminarier, arbetsmöten

• Utbildningar

• Offentlig sektor som beställare och planerare – experthjälp

• Insatser för arkitekter, konstruktörer, projektledare

• Era förslag?



Kommende aktiviteter

20 april
Seminarium om modernt trähusbyggande
• Politikere, tjenestemenn, bedrifter

Trollhättan

8. mai
Workshop digitalisering og automasjon
• Bedrifter

Halden

29. mai
Studiereise til Sveriges største bostadsområde
med trebyggnadsteknikk
• Politikere, tjenestemenn, bedrifter

Skövde

6. juni
Massivtrekonferanse
• Politikere, tjenestemenn, bedrifter

Våler

13. juni
Workshop for å øke kunnskapen om bygging 
med massivtre
• Tjenestemenn i kommuner

Moss


