
 

 

Inbjudan til studieresa till Østfold, Norge 

8 februari 2018 

  

 

 

 

 

Att bygga i trä – studieresa till Fyrbodals grannar i Norge 

Östfold och närliggande delar av Akershus ligger långt framme i att bygga i massivträ. Under 

de senaste åren har 17 olika byggnader byggts och planerats i massivträ. Tre olika 

studentbostäder, två idrottshallar, fyra äldreboenden/sykehjem, sju skolor, en butikslokal och 

en kontors- -och lagerbyggnad. 

Östfold 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. 

 

Program 

09.30  Programmet startar vid Remmen studentbostäder i Halden,  

BRA veien 6A, 1783 Halden, parkering här. Därefter besöker vi Lislebyhallen i 

Fredrikstad och Risum skola i Halden. 

16.00   Hemresa från Remmen studentbostäder 

Restid från Trollhättan till Halden ca 1 timme och 45 minuter 

Restid från Uddevalla till Halden ca 1 timme och 20 minuter 

 

Deltagarna transporteras i buss från Halden till Fredrikstad därefter åter till Halden. Vi 

bjuder på fika och enklare lunch. 

 

 

 

 

För mer information: 

Iréne Malmberg        Karin Stenlund 

irene@svinesundskommitten.com     karin.stenlund@fyrbodal.se 

070 954 97 84        070 394 48 39 

Anmälan här senast 26 januari 

Fyrbodal och Svinesundskommittén bygger för framtiden 

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. Fyrbodals alla 14 kommuner och företag erbjuds studiebesök, 

föreläsningar, workshops och nätverksträffar i norsk-svensk satsning för miljö, 

företagsutveckling och framtid.  

 

https://www.google.no/maps/place/B+R+A+Veien+6A,+1783+Halden/@59.1303285,11.3456181,15z/data=!4m5!3m4!1s0x464412f14d027175:0x51974cebb6daba03!8m2!3d59.1303258!4d11.3543728
https://www.google.no/maps/place/B+R+A+Veien+6A,+1783+Halden/@59.1303285,11.3456181,15z/data=!4m5!3m4!1s0x464412f14d027175:0x51974cebb6daba03!8m2!3d59.1303258!4d11.3543728
https://www.google.no/maps/dir/59.1310711,11.3514666/@59.1309537,11.3515551,20z/data=!4m2!4m1!3e3
mailto:irene@svinesundskommitten.com
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=260820a5c174d9e4d37f7c2f381be68abe91263&Origin=Direct


 

Höghus i bärande massivträ fördelat på 4 olika byggnader 

med 5 – 6 våningar på totalt 4.300 m2  

• Orientering om byggnaderna v/Rita Hirsum Lystad, 

 Administrerende direktør Samskipnaden i Østfold 

• Ordfører Ellen Solbrekke, Rakkestad kommune  berättar om

 kampanjen «Ordførere for tre», som alla kommuner i  

 Østfold och Østfold fylkeskommune har antagit. 

• Föredrag om att bygga  i massivträ, v/Björn Lier, Daglig leder i 

 Trebruk AS.  Trebruk har stor kunskap och arbetar för ökad 

 användning av trä i regionen runt Oslofjorden, koncentrerat i 

 länen Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud och 

 Telemark.  

• Rundvisning 

 

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." 

• Orientering om bygget v/ Nina Stene Wilhelmsen, 

Prosjektleder Prosjektutvikling, Fredrikstad kommune 

• Rundtur 

 

Risum skola, Halden 

Haldens kommun bygger ny förskola för 600 elever och 80 

anställda på cirka 6.600 m2.» Skolbygget får bärkonstruktioner i 

massivträ. Det är i linje med Stortingets önskan om att öka 

användningen av massivträ i offentliga projekt. För både klimatet 

och innemiljön är det positivt med massivträ, på grund av minskat 

avfall, ett andningsbart material och förbättrad CO2-redovisning. 

OBS! Bygget monteras just nu och det ger oss en väldigt bra 

möjlighet att se konstruktionen och detaljer. Se bilder från 

byggplatsen här. 

• Orientering om projektet v/ Geir Johnsen                                                                                   

• Rundvisning på byggplatsen.  

http://halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Ny-barneskole-ved-Risum.aspx

