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Utifrån önskemål av Strömstad kommun ordnade projektet Grön Tillväxt Trä/rethinking wood en
studieresa till Halden och Fredrikstad.
Østfold och närliggande delar av Akershus ligger långt framme i att bygga i massivträ. Under de senaste
åren har flera olika byggnader planerats och byggts 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

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 LAGER- OG KONTORSLOKALER, FREDRIKSTAD

Nor-lines lager och kontorslokaler är Norges största byggnation i massivträ med en total yta på 10 800
m2. Den bärande konstruktionen och väggarna är i massivträ. Ytterväggarna i kontorsdelen är 25 cm
tjocka och i lagerdelen 10 cm. Byggtiden var kort och byggnationen stod klar efter fyra månader.
Luftfuktigheten är lägre i en träbyggnad än i en stål- och betongbyggnad, vilket ger bättre möjligheter
att förvara ex torrvaror som djurfoder och använda pappkartonger som emballage.

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."

KONGEVEIEN SKOLE, HALDEN

Skolan inrymmer 500 elever i årskurs 1 – 7, fördelat på 24 klasser. Bruttoarealen är på 6 700 m2.
Stommen är byggd i massivträ. Kostnaden blev 11 miljoner billigare än budgeterat 210 miljoner Nkr
tack vare god projektstyrning.

BERGHEIM BO- OG AKTIVITETSSENTER, HALDEN

Anläggningen är ett toppmodernt boende för människor med demenssjukdom. 96 lägenheter och en
dagverksamhet för 24 personer var inflyttningsklart i januari 2019. Arealen är på 10 200 m2.. Projektet
kostade 360 millioner Nkr. De boende ska få leva ett så vanligt liv i en så likt hemmiljö som vanligt.

Besökarna var nöjda med den information, inspiration och träupplevelse dagen medförde.
Emma Hedlund från Emma Hedlund Arkitektur säger: Det var inspirerande att få höra och se exempel
på där man har vågat tänka trä för början. De har byggt i trä utan att plasta in och gett plats åt
materialet och använt dess egenskaper.
Tack Bjørn Lier och representanterna på respektive objekt!
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