
Økt bruk av tre i bygg- og konstruksjoner
Elverum kommune har en treveileder som skal revideres og inviterer alle kommunene i Innlandet til en to 
dagers samling 30. september og 1. oktober 2020. I den forbindelse ønsker vi å sette fokus på  
kommunenes virkemidler innenfor plan- og bygningsloven og dele av erfaringene med ulike byggeprosjekter. 
Vi ønsker innspill fra dere i denne prosessen.

Dag 1 blir et fagseminar om hvordan forankre mål om mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner i arealplaner, og 
hvordan følge de opp i byggesak. Dagen avsluttes med en workshop hvor målet er å gi innspill til den nye tre-strategien.

Onsdag 30.09 kl 09:00-15:00 
Sted: Forstmann i Norsk Skogmuseum, Solørvegen 151, 2407 Elverum.
Pris: 200 kr. 

Middag dag 1: Vi inviterer til middag i historiske omgivelser på Elverum Folkehøyskole med historiefortelling og 
omvisning på Kongerommet. Det settes opp buss fra sentrum. Adresse: Strandbygdveien 143, 2409 Elverum. 
Tid: Kl 18:00.
Pris: 500 kr per kuvert. 

Dag 2 blir et erfaringsseminar med mulighet for å se på ulike bygg i tre og massiv tre. Videre vil det bli foredrag 
om ulike effekter av trebygg på helse, miljø og klima. 

Torsdag 1.10 
Kl. 08.15: Oppmøte Hanstad barne- og ungdomsskole, Ivar Skårsets veg 40, 2407 Elverum.

Kl.10.30-12.00: Fagdelen holdes på INN, Terningen Arena, Hamarvegen 112, 2411 Elverum

Maks antall deltagere: 50 stk. 
Pris: Gratis. 
Fagdelen strømmes direkte. Påmelding kun til denne delen sendes til ane.christensen.tange@elverum.kommune.no 

Påmelding: Frist fredag 18 september. Lenke til påmelding: https://surveys.enalyzer.com?pid=t6hegpam

Covid-19: Seminarene gjennomføres i samråd med kommunelegen, slik at det blir tatt nødvendige smittevern-
hensyn. Ved endret smittesituasjon kan seminarene bli avlyst eller endret. Vi planlegger for at foredragene kan 
strømmes. Beskjed om dette gis 1 uke før. I påmeldingen spør vi etter e-postadresse og mobilnr. mht varsling og 
sporing dersom det oppstår smitteutbrudd.

Eventuell overnatting ordnes av hver enkelt.

MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ERFARINGER

Hanstad skole, Elverum Lillemoen skole, Elverum F Ydalir skole, Elverum

Glommasvingen skole, Sør-Odal.Foto: Ole Gunnar Holen.  
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Program onsdag 30.09
09:00 Kaffe/registrering
09:30 Åpning og velkommen til Elverum  

ved Knut Storberget, Fylkesmann i Innlandet
09:40 Hvorfor bruke tre?  

ved Aasmund Bunkholt, TreFokus AS
09:50 Tresatsning i Trondheim  

ved Tore Myrvold, Utbyggingssjef, Trondheim kommune
10:10 Erfaring med treveilederen i Elverum  

ved Plan- og byggesaksavdelingene i Elverum kommune
10:20 Pause, påfyll kaffe, te og frukt
10:30 Plan og bygningsloven og bruk av tre  

ved Eivind Junker, Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Nord universitet
11:30 Tresatsning i Agder ved Kristin Vedum, Tredriver/ Silvia Consult AS 
11:45 Evaluering av treveilederen  

ved Mårten Hugosson, Førsteamanuensis, Høyskolen i Innlandet
12:05 Lunsj 
13:00 Workshop med prosessleder Kjersti Granaasen,  

Innovasjonspådriver, NHO/Nasjonalt program for leverandørutvikling
15:00 Slutt
18:00 Middag på Elverum Folkehøgskole

Program torsdag 1.10
08:15 

09:15 

10:30 

10:50 

11:05 

11:20 

12:00 

Oppmøte Hanstad barne- og ungdomsskole, omvisning paviljong 
med Hans Erik Skari enhetsleder eiendom og Knut Skulberg, kommunelege. 
Omvisning KIWI Fjeldset   
ved Kristine Nore, forsknings og innovasjonssjef Splitkon
Velkommen til Terningen arena   
ved Hans Erik Skari enhetsleder eiendom
Erfaring med bygg i massiv tre og klimagassregnskapet/fotavtrykk Glommasivingen  
skole Skarnes ved Ole Gunnar Holen, Prosjektleder Bygg, Sør-Odal kommune 
Karbonbinding, klima og inneklima med bygg i tre
ved Kristine Nore, forsknings og innovasjonssjef Splitkon AS
"1+1 = TRE" - Foredrag ved Arkitekt Håkon Vigsnæs og Dagligleder/partner Alessandra 
Korsberg fra Vigsnæs og Kosberg Arkitekter. 
Lunsj og takk for i dag

12:45-13:45 Befaringer: For de som ønsker det er det satt opp:
Omvising på Ydalir skole og barnehage ved prosjektleder Heidi Erikstad, Elverum 
Vekst

Alternativt
: 

En tur til Hernes: Landbruksbygg i tre, busstur med Erik Stenhammer, landbruks-
skogbrukssjef, Elverum kommune  

Revisjonsprosessen støttet av Miljødirektoratet gjennom klimasats-ordningen og av 
Innlandet Fylkeskommune gjennom tilskuddsordningen for bioøkonomi. 

Ydalir skole og barnehage, Elverum. Foto: Linda Vespestad. 




