
Studiebesøk til fire ulike bygninger i 
massivtre i Østfold, Norge 

15 maj 2019 

Intresset för att bygga i trä ökar stadigt och Norge är långt framme på området. Svinesundskommittén, 

Fyrbodals kommunalförbund och Østfold fylkeskommune arbetar tillsammans för att medverka till att 

råvaran skog som vi alla har runt omkring oss skall bli ännu mer värdefull.  

Østfold och närliggande delar av Akershus ligger långt framme i att bygga i massivträ. Under de senaste 

åren har flera olika byggnader byggts och planerats i massivträ. Tre olika studentbostäder, två idrottshallar, 

fyra äldreboenden/sykehjem, sju skolor, en butikslokal och en kontors- -och lagerbyggnad. 

Østfold har också skaffat sig god kunskap utav planering och projektering av massivträ, exempelvis flera 

arkitekter och byggkonsulter. Flera entreprenörer börjar också få god erfarenhet av både entreprenad och 

att bygga i massivträ. 

Studiebesök till Østfold 

• Borg havn lager- og kontorlokaler, Fredrikstad

• Lislebyhallen idrottshall, Fredrikstad

• Kongeveien skole, Halden

• Bergheim bo- og aktivitetssenter, Halden

Ingen avgift. Fika och lett lunch ingår. 

Oppmøte ved Borg Havn kl 9.30. Vi avslutter dagen ca kl 16.00 



Svinesundskommittén gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Østfold fylkeskommune en 
satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i 
Østfold och Østfold fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl.a att öka användningen av trä 

inom byggnation och att företag utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, 
föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar mm. Insatserna riktar sig till politiker och 

tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag. 

Borg Havn, Fredrikstad 

Norges største bygg i massivtre med et totalt 

areal på 10 800 kvm. Byggets bærende 

funksjoner og vegger er i massivtre og hele 

bygget sto klart på fire måneder. Ytterveggene 

i kontordelen av bygget er 25 cm tykke og i den 

halvakklimatiserte lagerhallen er de 10 cm 

tykke. Foto: TreBruk 

Lislebyhallen idrottshall, Fredrikstad 

Lislebyhallen fick priset ”Årets Idrettsanlegg” 2016, med motiveringen 

"...imponerande planprocess, där den fysiska och sociala miljön på ett 

föredömligt sätt är tillvaratagen och koordinerad tillsammans med idrottens 

krav. Anläggningen är av hög kvalitet med blick för detaljer. Materialvalet och 

miljöriktiga lösningar gör Lislebyhallen till ett exempel att ta efter på hur en 

idrottsanläggning kan möta lokala och globala utmaningar." 

Bergheim bo- og aktivitetssenter, Halden 

Bergheim Bo- og aktivitetssenter er et toppmoderne anlegg for 

mennesker med demenssykdom. 96 boliger og dagtilbud til 24 

personer sto ferdig i januar 2019. Senteret er på ca 10.200 m2. 

Det er tegnet inn rom til både hår- og fotpleie og et velværerom. 

Det er avsatt et relativt stort areal til kafe/butikk. Beboerne skal få 

leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til. Prosjektet 

kostet 360 millioner norske kroner. Foto: TreBruk 

Kongeveien skole, Halden 

Kongeveien skole er en barneskole med elever fra 1. til 7. 

trinn. Skolen har 500 elever fordelt på 24 klasser med et 

bruttoareal på 6.700 m2. Skolen er bygd i massivtre og det er 

det brukt spiler i både vegg og tak. Kongeveien skole ble 11 

millioner billigere enn budsjettet på 210 millioner norske 

kroner takket være god prosjektstyring og har vunnet Halden 

kommunes byggeskikkpris for 2018. Foto: Halden kommune 

Välkomna önskar: 

Iréne Malmberg 
irene@svinesundskommitten.com 
+46 709 54 97 84

Karin Stenlund 
Karin.stenlund@fyrbodal.se 
+46 522 44 08 68

Bjørn Horten 
bjornho@ostfoldfk.no 
+47 905 99 496
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