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Generell vurdering, dokumentet er…

...primært ... et pedagogisk orientert dokument som ... 
fokuserer på to profesjonelle kategorier ...[i kommun]: de som 
planlegger... [og de som] erverver nye lokaler / bygninger. 

... Dette uttrykkes også direkte i portalseksjonene i 
dokumentet, og det er også den nærmeste konklusjonen ut fra 
dokumentets struktur.



Spørsmål i spørreundersøkelsen som 
utgangspukt; skal en treveileder være:

• Et detaljert formelt planleggingsdokument som kan brukes 
direkte i virksomheten?

• Et visjonsdokument som gir målbilder?

• Et dokument som inneholder klare målbare mål som skal 
oppnås i virksomheten? 

• Et dokument som beskriver de grunnleggende 
handlingsmønstre som aktørene i kommunen bør ta?



Noen hovedresultater fra
intervjuundersøkelsen

• Et sterkt ønske om å videreutvikle ideene bak veilederen

• Utviklingen (mot treby) burde gå raskere

• Kommunestyret ønsker et dokument som kommuniserer 
kommunens vilje til å igjen bli en treby

• Kommunens holdning til å påvirke private eiendomsutvikler 
skal være basert på anbefalinger og forslag

• Fysisk planleggingsansvarlig har brukt dokumentet 
kontinuerlig i alle sammenhenger om spørsmål om 
eksploatering med private aktører involvert



Fler hovedresultater

• Økt kunnskap på alle hender, viktigste forutsetningen for 
utvikling

• Der er en skepsis hos mange byggbedrifter og arkitekter mot 
tre som material

• Det kan være en god sak å prøve nye måter for innkjøp



Konklusjoner og anbefalinger i 
oppsummering

• Ikke opprett et nytt sammenhengende dokument. Lag i stedet 

forskjellige dokumenter rettede til ulike mottakere

• Fremstill et utviklet, pedagogisk dokument med gode eksempler og 

tekniske og økonomiske fakta rettet mot markedskommunikasjon

• Lag et offentlig fokusert dokument som formidler Elverum sin visjon om 

å være en klimasmart treby som en del av en energi- og klimaplan

• Begynn å skape en «bygningshåndbok» som samler erfaringer fra 
byggeprosjekter som, i tillegg til tekniske beskrivelser, viser på effekten 
av forskjellige arbeidsmåter når det gjelder organisering og innkjøp



Viktige spørsmål nå/(da?)
• Hvilken er situasjon nå, når det gjelder kunnskaper hos marked?

• Trenger Elevrum å peke på at den er/ønsker å være en 
«Treby»??

• Sjekke ut planeksempler fra andre kommuner, f eks Aurskog-
Høland kommune?

• Lage en bygningshåndbok som samler erfaringer fra egne 
byggeprosjekter?

• Nye prinsipper for innkjøp av tre- og andre typer av byggninger?

• Andre måter å drive utvikkling på; addere (andre) strategiske 
ressurser?

• Hva gjør KS Norge?


