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DEL 1:  
INNLEDNING 

 
1.1 BRUK / STATUS  

 
 

 
Denne veilederen forutsettes å kunne gi økt kunnskap om bruk av 
tre samt muligheter/ prioriteringer mht den videre utvikling av 
Elverum som den moderne trebyen i Innlandet. Veilederen 
sammen med foreslåtte retningslinjer, gir en anbefaling som 
gjennom videre innarbeiding i kommunale arealplaner 
(kommuneplan, reguleringsplan) kan bli et juridisk redskap for 
gjennomføring.  
 

Veilederen skal være retningsgivende for regulerings- og 
bebyggelsesplaner og brukes aktivt i forbindelse med 
byggesaker og i nødvendig grad oppdateres ettersom det 
kommer ny kunnskap om bruk av tre og evt. nye grep/ 
prioriteringer mht stedsutviklingen. 

 
Veilederen gjelder for hele Elverum kommune, selv om de 
prioriterte områdene i Kap. 5.3 bare omhandler Elverum sentrum.  
 

 

 
Statkraft Lysaker (Foto: 
TreFokus AS) 

1.2 BAKGRUNN  
 
 

 
Nasjonale og regionale satsinger legger vekt på å utvikle tre som 
byggemateriale. Økt bruk av tre har en positiv relasjon til temaet 
bærekraftig utvikling og miljø. Det er basert på en fornybar 
ressurs, og er et CO2 nøytralt materiale. Undersøkelser har vist at 
bruk av tre gir en klimamessig gevinst.  
Det er ingen formelle hindringer i Tekniske  forskrifter (TEK) for 
bruk av tre i fleretasjes byggverk i bymilljø med hensyn til brann. 
Det er en nasjonal målsetting å øke treforbruket pr. innbygger fra 
0,55 m3 til 0,75 m3. Dette innebærer at tre i økende grad må 
benyttes i byene. Det er en forventning om at dette følges opp 
lokalt. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 14. desember 2006, iverksetting av 
et prosjekt for å synliggjøre hvordan kommunale virkemidler kan 
fremme utviklingen av byen Elverum gjennom moderne bruk av 
tre. Målsetting for prosjektet er innarbeidet i denne veilederen (se 
Kap 1.4). 
Videre ble det formulert følgende resultatmål for prosjektet: 
 

• Strategi for bruk av tre i egne bygg 
• Hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom 

planverk og retningslinjer skal stille krav til private og 
andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk 
og krav til oppvarming. 

 

Viken skog- Glass- og trefasade, 
dagslys (Foto: Viken Skog BA) 

Fra skole i Oslo (Foto: TreFokus 
AS) 
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1.3 VISJON  
 
 

 
• Skape en by hvor moderne bruk av tre blir en del av 

byens positive egenart.  
  

 

 

Lerk i Sametinget (Foto: 
TreFokus AS) 

1.4 MÅLSETTING  
 
 

 
• Utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet. 
• Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger 

bebyggelse og anlegg. 
• Være foregangskommune i å ta i bruk tre som 

byggemateriale og til oppvarming.  
 
 

 

Midtbyen - stål, hulldekke og 
limtre (Foto: TreFokus AS) 

1.5 PROSJEKTARBEID  
  

Arbeidet med veilederen er ledet av ei styringsgruppe bestående 
av rådmann Guri Ulltveit Moe og eiendomssjef Ingebrigt 
Henningsen. 
 
Ei prosjektgruppe bestående av skogbrukssjef Erik Stenhammer 
(leder), virksomhetsleder arealplan og byggesak Kjell Magnar 
Kynsveen, saksbehandler byggesak Jan Forårsveen, 
saksbehandler Kari Lintoft (delvis), virksomhetsleder eiendom 
Hans Erik Skari (delvis), daglig leder TreFokus AS Aasmund 
Bunkholt, prosjektleder Trefylket Tore Andre Sines og 
landskapsarkitekt Per Anders Rundfloen i Arkitektbua AS har stått 
for praktisk utarbeiding av tekst og illustrasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Midtbyen - stål, hulldekke og 
limtre (Foto: TreFokus AS) 
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DEL 2 
BRUK AV TRE I URBAN BEBYGGELSE 

 
 

2.1 

 
 
Innledning 

 

  
Økt fokus på miljø og bærekraft har gitt økt etterspørsel etter 
trebaserte løsninger. Tre er et fornybart byggemateriale med gode 
miljøegenskaper. Tre har lavt energiforbruk i produksjon, har lang 
levetid, er CO2-nøytralt og bidrar til godt inneklima. Det har de 
siste årene vært en omfattende utvikling av ny teknologi som har 
gitt nye muligheter. Fokus på teknologiske løsninger, lyd, brann og 
byggesystemer har gitt økt effektivitet og konkurranseevne. 
 
Bruk av tre i urban bebyggelse omfatter hovedområdene: 
 

• Konstruksjon 
• Eksteriør 
• Interiør 
• Utomhus  

 
 

 
 

Royalimpregnert fasade – hotell 
(Foto: TreFokus AS) 

2.2 Konstruksjon  
  

Tre i konstruksjoner kan brukes på flere måter. Dette kan for 
eksempel være: 
 

• Standard bindingsverkkonstruksjon 
• Limtre bærekonstruksjon med in-fill elementer 
• Trebasert modulbyggeri 
• Byggekonsepter basert på massivtre 
• Konsepter i kombinasjon med andre materialer 

 
Tre i konstruksjoner gir brede arkitektoniske muligheter. Samtidig 
gir bruk av tre et lett byggeri. Dette kan være en fordel ved 
bygging på dårlig grunn og ved påbygg i høyden. Samtidig gjør 
treets lette vekt at man må være spesielt oppmerksom i forhold til 
lydproblematikk. Bruk av tre i fleretasjes byggeri er fullt ut 
forsvarlig i forhold til branntekniske forhold. 
 

Inn fill- Viken senter Bardufoss 
(Foto: TreFokus AS) 

Massivtre Opaker konferanse-
senter (Foto: Holz 100 Norge) 

2.3 Eksteriør   
  

Bruk av tre i eksteriører omfatter i første rekke: 
• Kledninger og fasader 
• Tak 
• Spesielle detaljer 
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Bruk av tre i kledninger har lang tradisjon i småhus i Norge. De 
siste årene har også bruken av trekledning i større bygg blitt mer 
vanlig. Tre i kledninger brukes gjerne i kombinasjon med andre 
materialer. Dette bidrar til å skape både kontraster og 
sammenhenger i prosjektene og i omgivelsene omkring. Tre, mur, 
betong og glass brukt og utnyttet på fornuftige måter, bidrar til å 
skape spennende og arkitektonisk interessante byrom og 
omgivelser. 
 
Fra gammelt var det hovedsakelig gran og furu som ble brukt i 
kledninger. Nå ser man tendens til at stadig flere treslag blir tatt i 
bruk. Dette gjelder i første rekke eik, osp og lerk, men også andre 
utenlandske treslag som red western cedar blir brukt i ulike 
sammenhenger. Alle treslag har sine spesifikke egenskaper og 
kvaliteter som man må være oppmerksom på ved bearbeiding, 
montering og behandling. Trevirkets egenskaper kan også endres 
gjennom mekanisk behandling (f eks høvling), termisk behandling 
(varmebehandling) og/eller impregnering. 
 
De ulike treslagene har ulike egenskaper, men egenskapene 
varierer også innen hvert treslag (kjerneved eller yteved) eller 
hvordan de er behandlet.   
 
Trekledninger omfatter ikke bare vanlige rektangulære bord, men 
også spesialiteter som trespon. Disse finnes i en rekke kvaliteter 
og utførelser. 
 
Bruk av tre på tak omfatter i første rekke spesialproduserte bord 
som er tilpasset bruken. 
 
 

 

 
Fasadeeksempel (Foto: 
TreFokus AS) 

Fasadeeksempel (Foto: 
TreFokus AS) 

 
Flisfasade (Foto: Tore A. Sines) 

2.4 Interiør  
  

Bruk av tre i interiører omfatter for eksempel: 
• Vegger  
• Himlinger 
• Gulv 
• Innredninger 

 
Bruk av tre innvendig bidrar til gode rom og innvendige miljøer 
med hensyn til innemiljø og inneklima. Tre har gode egenskaper i 
forhold til utjevning av temperatur og fuktighet. Videre gir bruk av 
tre, gjerne sammen med andre materialer, gode muligheter til å 
skape gode og funksjonelle rom. 
 
Tre brukt i interiører setter ofte krav til overflatebehandling. Dette 
kan være ut fra behov/ønske om vedlikehold, rengjøring, farger og 
estetiske forhold. I denne sammenheng er det også et poeng å 
utnytte bredden av egenskaper de ulike treslagene representerer. 
I dag brukes en rekke forskjellige treslag som gran, furu, bjørk, eik, 
osp, ask og or. 
 

 
 

Bjørkefiner – kontorbygg (Foto: 
Tore A. Sines)  
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Treslagenes egenskaper viser stor variasjon i forhold til styrke, 
hardhet, og det rent visuelle. Det er viktig å velge rett treslag og 
kvalitet til rett bruk. 
 
 

 
 

2.5 Utomhus  
  

Bruk av tre utomhus omfatter byggeri mellom bygninger og 
konstruksjoner. Dette kan for eksempel være: 

• Porter 
• Gjerder 
• Dekker 
• Skilt 

 
Bruk av tre utomhus bidrar i første rekke til å skape gode byrom 
og omgivelser. Tre er i denne sammenheng ofte et ”oppmykende” 
materiale eller et materiale som bidrar til å skape særpreg og 
identitet. Bruk av tre utomhus omfatter i første rekke treslag som 
gran, furu, lerk og eik. Videre vil utomhus bruk ofte gjøre bruk av 
impregnert eller behandlet tre. Dette finnes i en rekke ulike 
varianter og kvaliteter.  
 
 

Skillevegg – Lahti (Foto: Tore A. 
Sines) 

 
Tremur v/ Innbygda skole 
(Foto: P.A. Rundfloen) 

2.6 Hva er løst av utfordringer?  
  

Brann 
I løpet av de siste 10 årene har bruk av tre i fleretasjes hus og 
konstruksjoner utviklet seg betydelig. Dette skyldes i hovedsak 
overgang til funksjonsbaserte forskrifter som ikke legger spesielle 
begrensninger på bruk av tre. Dette har medført omfattende 
utviklingsarbeid i forhold til løsninger og konsepter. Tre kan brukes 
på ulike måter i alt byggeri i segmentet 3-7 etasjer. Bruk av 
sprinkleranlegg er også et strategisk tiltak som vil bidra til økt 
sikkerhet for bygget og trygghet for beboere uansett 
byggemateriale. Der det stilles spesielle krav kan kledning 
impregneres med brannhemmende materiale. 
 
Bærende trekonstruksjoner kan gjøres like brannsikre som enhver 
annen bærekonstruksjon. Hovedmomenter når det gjelder tre og 
brann: 

• Tre er et meget bra materiale også brannteknisk 
• Tre brenner, vi vet hvordan og kan treffe de nødvendige 

tiltak 
• Tre har god brannmotstand: 

o med lav innbrenningshastighet (0,7 - 0,8 mm pr. 
min)  

o forkulling av overflater 
o gode restegenskaper 

• Tre som kledning og overflate: 
o gode egenskaper i seg selv 
o brannimpregnert trevirke er også en mulighet 
o kan kombineres med sprinkler 

 

Gardermoen - betong, stål og 
limtre (Foto: TreFokus AS) 

 

Opaker konferansesenter (Foto: 
Holz 100 Norge) 
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Lyd 
Siden tre er et lett materiale vil det raskere kunne settes i 
svingninger enn tyngre materialer. I bygg der det stilles spesielt 
strenge lydkrav kan tre med fordel kombineres med andre 
materialer. Her finnes det mange gode kombinasjonsmuligheter. 
Lydkrav mellom etasjeskiller kan også løses som ”rene” 
treløsninger, da med tiltak på enten overside eller underside. 
  
Statikk 
Tre brukt i konstruksjon i moderne byggeri har få eller ingen 
begrensninger. Tre kan brukes i alt fra store haller til fleretasjes 
bygg enten det er boliger eller næringsbygg.  I forhold til statikk er 
tre et velprøvd materiale og det finnes etter hvert en rekke 
beregningsprogrammer for konstruksjoner. Samtidig er tre et lett 
materiale, og dette må det blant annet tas hensyn til i forhold til 
bygging i store høyder. Sentrale momenter i forhold til store bygg 
for øvrig er forankring, avstiving, knutepunkter og trykkfordeling 
ved eventuelle store laster. 
 
Tiltaksklasse 3 
Dette gjelder 

• tiltak av middels vanskelighetsgrad hvor mangler eller feil 
kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet 

• eller tiltak med stor vanskelighetsgrad (eks brann, statikk, 
lyd).  

 
Bruk av tre i bygg i tiltaksklasse 3 kan bare prosjekteres av firmaer 
med godkjent ansvarsrett jfr Forskrift om godkjenning av foretak 
for ansvarsrett (GOF), Kap. IV.Oppdeling i tiltaksklasser, 
 §15.Tiltaksklasse 3.  
 
Kritisk faktor vil være kunnskap om bruk av tre, men den 
kunnskapen finnes jfr oversikt del 7 (litteratur / referanser). 
 
Vedlikehold 
Bruk av tre i bygg krever som alle andre materialer omtanke i 
forhold til vedlikehold. Tre brukt ute eller inne kan enten brukes 
ubehandlet, varmebehandlet, impregnert eller overflatebehandlet 
på ulike måter. Uansett på hvilken måte tre brukes er det viktig 
med riktig utførelse og god detaljering samt konstruktiv 
trebeskyttelse. Ubehandlet tre brukt ute krever minimalt 
vedlikehold hvis de rette materialkvalitetene blir brukt og den 
tekniske utførelsen er riktig. Impregnert tre har 
vedlikeholdsintervaller på inntil 20 år avhengig av type 
impregnering. Hvis man velger å overflatebehandle tre vil maling -, 
olje- eller beistype avgjøre vedlikeholdsbehovet. De fleste 
leverandører av overflatebehandlinger garanterer 
vedlikeholdsintervaller på mellom 12-15 år. Industriell 
overflatebehandling vil være å foretrekke. Varmebehandlet trevirke 
bør som regel overflatebehandles i tillegg og har da lenger 
varighet enn ikke varmebehandlet kledning. 
  

 
 
 
 
 

 
Leiligheter – Sundsvall (Foto: 
Martinsons) 

 
 
 

 
Western Red Cedar impregnert 
(Foto: TreFokus AS) 
 
 

Ubehandlet kjerneved furu - 
Rena leir (Foto: TreFokus AS) 
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Konkurranseevne 
Det har de siste årene vært en omfattende utvikling av ny 
teknologi som har gitt nye muligheter. Fokus på teknologiske 
løsninger som lyd, brann og trebaserte systemer har gitt økt 
effektivitet og konkurranseevne. 
 
Ved prosjektering av større trebygg er det viktig at det prosjekteres 
som et trebygg helt fra starten. På den måten vil prosjekteringen 
foregå på treets premisser slik at løsningene blir mest mulig 
konkurransedyktig, avhengig av den kvalitet på bygget som 
ønskes.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elverum kommune i samarbeid med TreFokus, Trefylket og Arkitektbua as           02.01.2008     Side 9 av 40 



   TREBYEN ELVERUM - VEILEDER    

 
 

DEL 3 
BRUK AV BIOENERGI 

 
 
 

 
I dag har Norge et kraftunderskudd. Oppvarming av bygninger 
med andre fornybare energikilder som jord, vind, sol og bioenergi 
vil redusere dette underskuddet. For Elverum er det 
særlig bioenergiressursene som er av betydning. Utnytting av 
alternative fornybare energikilder kan gi ny næringsutvikling 
samtidig som det også bidrar til reduksjon av den globale 
oppvarmingen. Aktiv holdning til å nytte bioenergi i eksisterende 
og nye bygg i kommunen vil derfor være et gode. 
 
Energiforsyning skal behandles som tema i alle reguleringsplaner 
som omhandler byggeformål. Energiforsyning skal her vurderes i 
et livsløpsperspektiv. Ved prosjektering og utføring av byggverk 
skal det legges spesielt vekt på bruk av fornybar energi, 
energieffektive bygg og vannbåren varme. Ved utbyggingsavtaler 
og forhåndskonferanser for byggetiltak skal energiforsyning 
behandles som tema.   
 

 
           Kartillustrasjon: Konsesjonsområde fjernvarme 
 
Innen konsesjonsområdet for fjernvarme gjelder egen vedtekt for 
tilknyting til fjernvarmeanlegget i Elverum. Vedtekten innebærer at 
følgende tiltak skal ha mulighet til å nytte fjernvarme: 

• Nybygg av enhver kategori større enn 300 m
2 
BRA 

(bruksareal). Ved rekkehus og lignende regnes summen av 
rekken/enhetene som ligger samlet.  

• Tilbygg og hovedombygning av større areal enn 300 
m

2 
BRA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trehus i Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
 

 
Tre kan brukes til så mangt 
(Foto: P.A. Rundfloen) 
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DEL 4 
VIRKEMIDLER 

 
4.1 Generelt  

  
Det sentrale lovverket for å gjennomføre et større løft med utstrakt 
bruk av tre i bygg og anlegg er Plan- og bygningsloven. 
Følgende nivåer gir muligheter til å angi målsettinger, rammer, 
retningslinjer og juridiske bestemmelser: 
 

• Kommuneplan (samfunns-, arealdel) 
• Kommunedelplan (tema-/ arealplan) 
• Regulerings- / bebyggelsesplan 

 
Denne veilederen bør brukes aktivt i forbindelse videre planarbeid 
/ byggesaker. 
 
Arkitektkonkurranser og utbyggingsavtaler kan også benyttes 
for å utvikle og sikre gjennomføringen av trebyprosjekter.  
 
For å lykkes i arbeidet med Trebyen må det satses på 
informasjon og kompetanseheving. Det er viktig at folk flest 
skjønner hva dette dreier seg om samt at viktige nøkkelpersoner 
blir inspirert og evner å se mulighetene. 
 

 
 

Utsnitt av kommunedelplan for 
sentrum 
 

4.2 Plan- og bygningsloven  
 

4.2.1 
 
PLANPROGRAM 

 

 
 

 
Planprogrammet skal definere rammene i reguleringsplanen og 
det anbefales at en bruker planprogramfasen aktivt til å klargjøre 
ambisjonene / mulighetene for å få inn bruken av tre både som 
byggemateriale og som energiråstoff. Her tas med eksempler fra 
planprogrammene for reguleringsplanene for Terningmoen og 
Nordmo:   
 
Planprogram Terningmoen vedtatt 14.12.06 i kommunestyret. 
 

Estetikk og materialbruk 
• Som innfallsport til Elverum er det viktig at 

bebyggelsen innenfor området får en god estetisk 
utforming, og med en bymessig fasade mot Rv 3/25. 
Når det gjelder materialvalg er det ønskelig at Hedmark 
fylkeskommunes målsetting om økt bruk av tre i 
byggverk følges opp. Det kan legges opp til dette, ved 
at kriterier for materialbruk vurderes tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder 
Flerbruksanlegget bør en vurdering av bruk av tre tas 

 
 
 
 

 
Utsnitt av reguleringsplan for 
Terningen Arena 
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inn som en del av oppdragsbeskrivelsen til 
idékonkurransen. 

 
Energikilder 
• Bebyggelsen innenfor området bør tilrettelegges for 

bruk av vannbåren varme. Metoder for energi effektiv 
utnytting, og evt. bruk av andre miljøvennlige 
energikilder bør i tillegg vurderes. 

 
Se også illustrasjonsplan i Kap 8.2 og ill. på forsiden. 

 
Planprogram Nordmo sendt på høring 16.01.07 med 
høringsfrist 06.04.07. Ikke sluttbehandlet: 
 

• ”Forslaget fra N1 arkitekter består av et stort 
forretningsareal på bakkeplan (Smart Club) og med 
boliger og grøntareal på taket. Prosjektet er lansert 
med moderne arkitektur og en intensjon om vesentlig 
bruk av tre.” 

• Tre skal være hovedmateriale. For nærings-
bebyggelsen kan andre materialer benyttes dersom 
trebaserte konstruksjoner viser seg uhensiktsmessig 
ut fra bygnings-/ branntekniske hensyn eller 
prosjektøkonomi. 

• Moderne bruk av tre i konstruksjon og fasade er en 
generell forutsetning for utbygging av området. 

 
 

 
 
 

Illustrasjonsplan Terningen 
Arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN  
  

Allerede i kommuneplanens samfunnsdel kan en angi målsettinger 
om bruk av tre.  
 
Eksempel:  

• ”Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger 
bebyggelse og anlegg.” 

 
Gjennom kommuneplanens arealdel kan en ytterligere gi 
retningslinjer for bruk av tre samt prioritere bydeler, områder og 
prosjekter hvor en ønsker en spesiell utvikling / materialbruk. 
 
Eksempel: 

(Sakset fra Planprogram for Kommunedelplan for Vestad nord 
Revidert 08.02.06):  
”Vestad nord - en selvstendig bydel i sentrum. 
Som del av sentrum, bør Vestad nord være en del av 
helheten, samtidig som området har sin egen identitet og 
selvstendige funksjon. Som målsetning for Vestad 
foreslås: 
 
Vestad nord skal: 
• ha boliger og uterom med miljøvennlig, framtidsrettet 

og god estetisk utforming 

 
 
 

 
Utsnitt av kommunedelplan for 
”Leiret” 

Elverum kommune i samarbeid med TreFokus, Trefylket og Arkitektbua as           02.01.2008     Side 12 av 40 



   TREBYEN ELVERUM - VEILEDER    

• ha en bærekraftig byutvikling med fokus på gjenbruk 
og fornybare energikilder.” 

 
 

4.2.3 REGULERINGSPLAN / BEBYGGELSESPLAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsbestemmelser 
I MD’veileder for regulerings-/ bebyggelsesplaner (Tidligere T-
1381, nå i elektronisk versjon – se link i referanseliste) står det 
under pkt 3.2.2: 
 
Utdrag: 
”Planleggingen skal sikre estetiske hensyn. Kommunen skal ved 
behandling av byggesøknader se til at bebyggelsen får en god 
form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt 
eller gruppe får en harmonisk utforming. Det kan i plan således 
stilles krav til utvendige farger, herunder farge på tak og til 
materialbruk mv etter nærmere vurdering av behovet. 
 
Dersom kommunen har utarbeidet overordnede retningslinjer for 
estetiske og formmessige forhold, vil retningslinjene være et viktig 
grunnlag for utforming av bestemmelser til den enkelte plan.” 
 
 
Videre har juristen hos fylkesmannen i Hedmark presisert 
følgende: 
  

• Veilederen kan gjøres juridisk bindene ved å legge den 
som vedlegg til aktuelle planer. Dette skal da nevnes 
konkret i bestemmelsen og veilederen vedlegges på 
høringsrunden. 

• I tillegg til å vedlegge veilederen til aktuelle planer, er 
det også meningen at eksempler på bestemmelser vist 
i dokumentet tas inn som konkrete bestemmelser for et 
område. 

 
 
Nedenfor er det tatt inn et konkret forslag (Terningen Arena) til 
reguleringsbestemmelser for prioritert område/ bydel/ tomt hvor en 
ønsker utstrakt bruk av tre som byggemateriale. 
Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 17.10.07. 
 

• Fellesbestemmelse §x: ”Gjennom målrettet bruk av 
trevirke i nye bygninger skal området framstå med 
vesentlig innslag av moderne bruk av tre.” 

• Under utbyggingsformål: ”I byggesaker skal det 
knyttes en beskrivelse av de byplanmessige, 
arkitektoniske og estetiske kvaliteter som skal ivaretas 
under planlegging, prosjektering og utbygging av 
området. Beskrivelsen skal utdype hvordan bruk av 
treverk ivaretar intensjonene i regulerings- 
bestemmelsene §x. 

 

 
 

 
Fasadeeksempel (Foto: Tore A. 
Sines) 
 
 
 

Royalimpregnert fasade - Rica 
Nidelven (Foto: TreFokus AS) 
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I følge juristen hos fylkesmannen i Hedmark kan kommunen være 
langt sterkere i føringene. Hvor sterkt det skal legges føringer må 
vurderes ut fra hvilke føringer som er lagt på området og på hvilke 
stadium byggeprosjektet befinner seg (jfr. Kap 5.3). Det er best 
med så konkret bestemmelse som mulig. Dette gjør det enkelt for 
byggesaksbehandler å behandle byggesøknaden. Under vises 
noen bestemmelser kategorisert etter hvor mye kommunen skal 
legge føring på utbygger mht trebruk.  
 
Eks. på to uavhengige sterke føringer som er godt innenfor PBL: 
 

• ”I område B1 skal tre brukes som fasadekledning. 
Konstruksjonen skal oppføres i massivtre” 

 
• ”I område B2 skal fasaden ha et klart treuttrykk. 

Konstruksjonen skal være i tre.” 
 

Eks. på middels føring: 
 

• ”I område B1 skal fasaden ha et hoveduttrykk av tre. 
Tre skal være hovedmateriale i konstruksjon i 
kombinasjon med andre materialer” 

 
Eks. på svak føring: 
 

• ”I område B1 skal fasaden ha et treuttrykk.”  
 
 
 

 
Moduler Ålesund (Foto: Moelven 
Byggmodul AS) 

4.2.4 FORHÅNDSKONFERANSE  
  

Ved oppstart av nye reguleringsplaner og byggesaker: 
 

• Det kan benyttes forhåndskonferanse for å gi aktuelle 
tiltakshavere nyttig innputt både om kommunens 
ambisjoner samt nytting informasjon om bruk av tre. 

 
 

  

4.3 Arkitektkonkurranser  
  

Arkitektkonkurranser kan være et egnet virkemiddel dels for å 
belyse et områdes potensial eller for å få utviklet spennende og 
nyskapende bebyggelse. Konkurranseprogrammet med 
beskrivelse av utfordringene blir her et viktig element.  
 
Eksempel fra vinnende arkitektkontor i konkurransen i forbindelse 
med Terningen Arena (se Kap 8.2). 
 
 

 

Arkitektkonkurranse Siriskjær 
(Illustrasjon: A.A.R.T. og Studio 
Ludo) 

4.4 Utbyggingsavtaler  
  

Utbyggingsavtaler er etter hvert blitt en vanlig måte å finansiere 
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nødvendig infrastruktur som må på plass som en konsekvens av 
tiltaket. Dette kan også gjelde tiltak utenfor selve planområdet.  
 
Eksempel:  

• Behov for finansiering av bro hvor en samtidig stiller 
krav om bruk av tre. 

• Behov for etablering av viktige felles løsninger for 
utomhus møbleringselementer.  

 
 

 

Arkitektkonkurranse Siriskjær 
(Illustrasjon: A.A.R.T. og Studio 
Ludo) 

4.5 Informasjon / kompetanse  
  

Informasjon og kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å 
få gehør og gjennomslagskraft i alt utviklingsarbeid. 
 
Gode råd og muligheter: 
 

• Arrangere seminarer internt i samarbeid med 
trenæringen og andre naturlige samarbeidspartnere.  

• Ta i bruk tilgjengelig informasjon. 
• Aktiv bruk av kompetansemiljøer. 
• Kompetanseutvikling som mulig tiltak i næringsplan. 
• Aktiv bruk av opplæringsplan i Elverum kommune. 

 

 

 
Kjerneved furu, Svartlamoen  
(Foto: Tore A. Sines) 
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DEL 5  
RETNINGSLINJER 

 
”TRE SOM BYUTVIKLINGSSTRATEGI FOR ELVERUM” 

 
 

5.1 Generelle retningslinjer  
  

Trebyen skal utvikles innenfor definerte soner / bydeler som ledd i 
byfornyelse / ny byutvikling.   
 
Bevaringsverdige bygningsmiljøer (historiske / arkitektoniske / 
antikvariske bevaringshensyn) bør ha egne retningslinjer som 
ivaretar intensjon med bevaringen (eksempel etterkrigs-arkitektur 
rundt Storgata, miljøer med gammel trehusarkitektur).  
 
Kommunen har i dag en egen estetisk veileder for 
sentrumsbebyggelsen i selve Leiret samt en egen Gatebruksplan 
for sentrumskjernen.  
 
Det bør vurderes om gatebruksplanen skal ta inn spesielle 
treelementer (le-/vente møbel, informasjonstavler, etc.) som kan 
bli gjenkjennende elementer rundt i trebyen. Allerede ved 
ankomsten til byen bør en få en påminnelse om at her er bruk av 
tre i fokus. 
 
Tre kan og bør ikke brukes over alt. En bør prioritere bygg hvor en 
ikke er bundet av arkitektoniske / bevaringsmessige hensyn som 
tilsier at utstrakt bruk av tre vil være feil. 
 
I mange tilfeller kan detaljer, deler av bygg, mellombygg og 
lignende være i tre mens bygget for øvrig er i andre materialer 
(stål, glass, betong, pusset / malt, teglstein etc).  
 
Videre bør en prioritere prosjekter hvor utstrakt bruk av tre vil være 
hensiktsmessig og økonomisk konkurransedyktig (ikke 
nødvendigvis billigst) mht estetikk, bruk, drift og vedlikehold. 
 
Følgende retningslinjer bør legges til grunn ved prioritering av 
områder / prosjekter for ny moderne trebebyggelse: 
 

1) Prioritere større sentrumsnære bydeler med stort 
potensial for nybygg / fortetting (eks. Vestad, 
torvområdet). 

2) Prioritere prestisje-/ signal-/ kulturbygg med stor 
signaleffekt (eks. Terningen Arena, nytt bibliotek). 

3) Prioritere elementer / prosjekter som er godt synlige i 

 

Limtre/ trearkitektur Elverum 
Auto (Foto: P.A. Rundfloen) 

Tre og glasstak (Foto: Moelven 
Byggmodul) 

 
Trebasert modulbyggeri (Foto: 
Moelven Byggmodul AS) 

 
Eikefasade Gardermoen (Foto: 
TreFokus AS) 
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bybildet (langs hovedgater, gjennomfartsveger, rundt 
viktige offentlige samlingsplasser, eks. Smartclub, 
infoplasser og byport). 

 
I Kap 5.3 og i kartvedlegg er det foreslått prioriterte områder / 
prosjekter som bør være satsingsområder for moderne trebruk.  
 

 
Tre i interiør / konstruksjon v/ 
Elverum Auto (Foto: P.A. 
Rundfloen.) 

5.2 Bruk av tre til byggeri og til oppvarming  
  

Følgende sjekkliste/ retningslinjer foreslås ved programmering av 
nye byggeprosjekter: 
 
Sjekkliste for bruk av tre 

• Hvordan er beliggenhet, karakter / status for bygget 
mht de generelle retningslinjene for prioritering av 
trehusbebyggelse (se Kap 5.1 og 5.3)? 

• Ligger aktuelt byggeprosjekt som del av et vedtatt 
bevaringsområde (historie, arkitektur) eller er det 
andre forhold som tilsier en spesiell materialbruk / 
arkitektur? 

• Vil bruk av tre i bærende konstruksjoner være 
hensiktsmessig for aktuelt bygg? Det skal 
dokumenteres ved en livsløpsanalyse dersom tre viser 
seg lite hensiktsmessig i forhold til andre materialer.  

• Bruk av tre i interiør og eksteriør vurdert mht 
byggekostnader, drift og vedlikehold? 

• Engasjere konsulenter med kompetanse på moderne 
trebebyggelse og miljøriktige løsninger. 

• For større prosjekter/ prestisjeprosjekter kan 
arkitektkonkurranser være riktig for å få belyst 
mulighetene. 

• Trebyen skal også synliggjøres gjennom 
gatebruksplan / møblering av uterom inkl 
informasjonselementer og kunstnerisk utsmykning.  

 
 
Sjekkliste for bruk av Bioenergi 

• Energiforsyning skal behandles som tema i alle 
reguleringsplaner som omhandler byggeformål. Det 
skal legges spesielt vekt på bruk av fornybar energi. 

• I nye bygninger større enn 300 m2 skal det installeres 
varmeanlegg som er forberedt for fjernvarme eller 
annen miljøvennlig varmekilde. 

• Ved rehabilitering av bygg over 300 m2 skal 
installasjon av anlegg for vannbåren varme vurderes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spon-glass kledning - Viken 
senter (Foto: TreFokus AS) 
 

 
Galleri av bjørkefiner (Foto: 
TreFokus AS) 
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5.3 Prioritert bydel / større byggeprosjekt m/kart  
  

Med bakgrunn i retningslinjer/ sjekkliste pkt 5.2 er det her satt opp 
en liste over bydeler og større byggeprosjekter hvor utstrakt bruk 
av tre bør prioriteres. Dette gjelder både allerede mer eller mindre 
vedtatte prosjekter, men også innspill på nye områder som bør 
vurderes i samme kategori.  
 

 

 
Oversiktskart ca 1: 30 0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til prioriterte bydeler / områder for utvikling av 
”trebyprosjekter”: 
 
Område   1: Vestad  
Område   2: Terningmoen 
Område   3: Nordmo 
Område   4: Østerdalsporten 
Område   5: Torvet med omkringliggende områder 
Område   6: Syringenkvartalet 
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 Område   7: Tinghuset- / ”Esso”- kvartalet  
Område   8: Sagåa / Prestmyra 
Område   9: Norsk Skogmuseum / Glomdalsmuseet 
Område 10: Info-plasser 
Område 11: Evt. bruer over Glomma, Jernbanen og Rv 3 (vist 
med prikkete signatur på kart) 
 
Kommuneplanens arealdel 2001-2012, delplan for Elverum 
sentrum – Leiret, revidert 22.06.05, beskriver ønsket arealbruk for 
sentrum. Områdene 5, 6 og 7 ligger innenfor denne planen og er i 
parentes markert med planområdets betegnelse. 
 
 

 1) VESTAD 
 

 
   Kart ca 1 : 10 000 
 
Sentrale deler av Vestad er en bydel som gjennom 
arkitektkonkurranse (se illustrasjon på forside) og forslag til 
kommunedelplan er forbeholdt en utvikling med utstrakt bruk av 
tre. Området inkl ”Impregneringstomta” vest for jernbanen, utgjør 
en sammenhengende bydel med rom for ny bebyggelse. Det 
finnes eksisterende bebyggelse med kvaliteter som det bør tas 
hensyn til i den videre planlegging. Vestad har muligheter til å 
framstå med helhetlige trebykvartaler. Dette må avklares gjennom 
videre arealplanlegging. 
 

 
 

 
Elverum Auto, interiør (Foto P.A. 
Rundfloen) 
 

 
Elverum Auto, interiør (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
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• For ny bebyggelse på Vestad skal moderne bruk av tre 
i kombinasjon med andre materialer benyttes for: 

 
o Bebyggelse langs Jernbanegata 
o Konsentrert boligbebyggelse 
o Ervervsbebyggelse 
o Gangbro over Glomma og eventuelt nye 

forbindelser over jernbanen 
 
 

 

Elverum Auto (Foto: P. A. 
Rundfloen) 
 

 2) TERNINGMOEN / TERNINGEN ARENA  
På Terningmoen er det planer om et stort offentlig byggeprosjekt 
(Terningen Arena) hvor bruk av tre er en av de viktige 
forutsetningene. Terningen Arena er en sentral del av 
innfallsporten til Elverum og vil være et signalbygg for den 
moderne trebyen Elverum (jfr. Kap 5.1 punkt 2 og 3).  
   

• Moderne bruk av tre i konstruksjon og fasade er en 
generell forutsetning for utbygging av området. 

 
Foreløpig er det satt følgende forutsetninger for å sikre trebruken 
på området (jfr. reguleringsplan): 
 
Planprogram Terningmoen vedtatt 14.12.2006 i 
kommunestyret:  

 
Estetikk og materialbruk: 

Som innfallsport til Elverum er det viktig at 
bebyggelsen innenfor området får en god estetisk 
utforming, og med en bymessig fasade mot Rv 3/25. 
Når det gjelder materialvalg er det ønskelig at Hedmark 
fylkeskommunes målsetting om økt bruk av tre i 
byggverk følges opp. Det kan legges opp til dette, ved 
at kriterier for materialbruk vurderes tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder 
Flerbruksanlegget bør en vurdering av bruk av tre tas 
inn som en del av oppdragsbeskrivelsen til 
idékonkurransen. 

 

 
            Terningen Arena: Illustrasjon Jacobsen Reiten Marchall arkitekter AS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terningen Arena 
oversiktsperspektiv (JRM 
arkitekter AS) 
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Reguleringsbestemmelser Terningmoen vedtatt 17.10.07 i 
kommunestyret: 

 
Fellesbestemmelse §x:  
• ”Gjennom målrettet bruk av trevirke i nye bygninger 

skal området framstå med vesentlig innslag av 
moderne bruk av tre.” 

 
Utbyggingsformål §x:  
• ”I byggesaker skal det knyttes en beskrivelse av de 

byplanmessige, arkitektoniske og estetiske kvaliteter 
som skal ivaretas under planlegging, prosjektering og 
utbygging av området. Beskrivelsen skal utdype 
hvordan bruk av treverk ivaretar intensjonene i 
regulerings- bestemmelsene §x. 

 

 
 Kart ca 1: 10 000 
 
Ytterligere presisering i veileder: 
 

• For Terningmoen skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for: 

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) NORDMO-TOMTA    
 Området er en viktig del av innfallsporten til Elverum og foreløpige 

planer beskriver en næringstomt i kombinasjon med leiligheter.   
 

Området ligger ut mot Hamarveien vis a vis Terningmoen (jfr. Kap 
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5.1 punkt 3).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kommunen har gitt følgende føringer for utbygging av området:  
 
Krav ved utlysing av konkurranse om tomteutnyttelse: 
  

• ”Krav om bestemmelse som sikrer bebyggelse med 
form og uttrykk som er estetisk akseptabelt, som er 
innfartsvegen verdig og som kan forholde seg til 
forventet framtidig bebyggelse på sørsiden av 
Hamarvegen.  Det oppfordres til å benytte bebyggelse 
med treelementer. Sammenlignbare reguleringsforhold 
lenger vest kan være premissleverandør for volum og 
utnytting.”  

 
Planprogram sendt på høring 16.01.07 med høringsfrist 
06.04.07. Ikke sluttbehandlet: 
 

• ”Forslaget fra N1 arkitekter består av et stort 
forretningsareal på bakkeplan (Smart Club) og med 
boliger og grøntareal på taket. Prosjektet er lansert 
med moderne arkitektur og en intensjon om vesentlig 
bruk av tre.” 

• Tre skal være hovedmateriale. For nærings-
bebyggelsen kan andre materialer benyttes dersom 
trebaserte konstruksjoner viser seg uhensiktsmessig 
ut fra bygnings-/ branntekniske hensyn eller 
prosjektøkonomi. 

• Moderne bruk av tre i konstruksjon og fasade er en 
generell forutsetning for utbygging av området. 

     
Det er viktig at kommunen sikrer intensjonen i planprogrammet i 
videre planarbeid: 

Illustrasjoner: N1 Arkitekter AS 

 
• For Nordmo-tomta skal moderne bruk av tre i 

kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for: 

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 
4) ØSTERDALSPORTEN (Utvidelse Grindalsmoen)  

 

Innenfor området planlegges nye byggeområder forbeholdt div. 
servicevirksomhet rettet mot de vegfarende. Som navnet tilsier er 
dette en viktig del av byen Elverums nye ansikt (”porten”). Dette 
blir for tilreisende og for gjennomgangstrafikk gjennom Østerdalen 
og til Trysilfjellet, det første møtet med trebyen og Østerdalen. 
Deler av arealet er allerede regulert til næring, mens resten av 
området er foreslått satt av til næringsformål. Det er gitt innspill til 
kommuneplan gjennom analyser av grønnstruktur, trafikk og 
handel. 

Plantasjen, begynnelsen på 
Østerdalsporten? (Foto: Tore A. 
Sines) 

• På Østerdalsporten skal moderne bruk av tre i  
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 kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Nye bygg langs hovedferdselsveger. 
o Vegserviceanlegg/ infoplass og bruer ved 

Terningåa. 
o Sentrale vegknutepunkt, bruer mv for å synliggjøre 

trebyen Elverum. Vegvesenet inviteres til å 
videreføre sin trebrukstradisjon jfr. forslag byport 
over Terningåa. 

 

 

 Kart ca 1: 15 000 
 
Videre presisering av trebruken i området må defineres i 
kommende arealplanlegging. 
 
 

Bru over Terningåa: Illustrasjoner 
Selberg Arkitektkontor AS 
 

 5) TORVET MED OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER 
Torvet med omkringliggende områder peker seg ut som et 
satsingsområde dels pga sentral beliggenhet og dels pga et 
vesentlig innslag av gammel bevaringsverdig trehusbebyggelse 
(Lundgaard og Gråberg-kvartalet). Området innholder ulike typer 
bygningsmiljøer og flere av disse inneholder konkrete planer for 
nybygg.  
 
Gjeldene planprogram vedtatt 07.06.06 i forbindelse med planer 
for utbygging av Martnsenteret ved Elverum senterdrift AS. 
 
Området består av kvartaler med temmelig ulikt preg og ulikt 

 
 

 
Martenssenteret (Foto: Tore A. 
Sines) 
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utgangspunkt for en videre byutvikling med ny trehusarkitektur. I 
dette tilfellet vil moderne bruk av tre kunne være en brubygger 
mellom eksisterende trehus og nye bygg. 
 

 
       Kart ca 1: 10 000 
 
Delområder / miljøer:  
 
Ungdomsskolen / Nysted (O11).  
Ungdomskolen er et større skoleanlegg hvor limtre og glass er 
benyttet i sammenknytningen mellom to murbygninger. Det er 
vedtatt utvidelse av ungdomskolen. Nysted er et gammelt 
gårdstun med opprinnelig bebyggelse som er avsatt til bevaring.  
 

• For Ungdomsskolen / Nysted skal moderne bruk av tre 
i kombinasjon med andre materialer benyttes for: 

  
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 
Gråbergkvartalet (E7)  
Området ligger på vestsiden av torvet, og grenser i nord mot 
Elverumshallen. Kvartalet har eldre trehusbebyggelse og er avsatt 
til bevaring.  
 

• For Gråbergkvartalet skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for: 

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 
 
 

 
Lærerhøgskolen (Foto: Tore A. 
Sines) 
 

 
Ungdomskolen (Foto: Tore A. 
Sines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gråberg ( Foto: Tore A. Sines) 
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Mart’nsenter- kvartalet (E8, E9, B8, By14, P og BUSS) 
Området med bussterminalen ligger øst og nord for torvet.  
Eksisterende bebyggelse er bygd opp etter krigen. Det er planlagt 
utvidelse i nord ved bussterminalen.   
 

• For påbygg og ny bebyggelse skal det vurderes 
moderne bruk av tre i kombinasjon med andre 
materialer for: 

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 
Lærerhøgskolen og svømmehallen (O11)  
Området har bebyggelse i mur med treinnslag. Det foreligger 
ingen konkrete planer for utbygging av området, men området er 
sentrumsnært og har plass for ny bebyggelse.  
 

• For eventuelt ny bebyggelse på Lærerhøgskolen skal 
moderne bruk av tre i kombinasjon med andre 
materialer benyttes for: 

  
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 
Bækkevold nord ”Shell”- tomta (E7)  
Området er en sentral tomt mellom torvområdet og den 
opprinnelige trehusbebyggelsen i Storgata. Tomtas beliggenhet 
representerer et bindeledd mellom ny og gammel bebyggelse, og 
ny bebyggelse bør tilpasses både med hensyn til materialbruk og 
skala. 
 
I forbindelse med idékonkurranse igangsatt av tiltakshaver, har 
kommunen gitt råd om at Elverum kommunen ønsker å profilere 
seg som en moderne treby, samt at hensynet til eksisterende 
trehusbebyggelse skal ivaretas.    
 

• Ved utforming av det nye bygget skal tre benyttes som 
et i vesentlig element i fasade i kombinasjon med 
andre materialer. Dette skal bidra som et arkitektonisk 
bindeledd mot den gamle trehusbebyggelsen. 

 
Markus/ Lokket (By12, B6, E4, E5 og T2)  
Området er bindeleddet mellom gammel trehusbebyggelse på 
torvet og etterkrigsbebyggelsen i Storgata. Deler er avsatt til 
bevaring. 
 

• Ved ny på bebyggelse Markus/ Lokket skal moderne 
bruk av tre i kombinasjon med andre materialer 
benyttes i bærende konstruksjoner og fasader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lærerhøgskolen (Foto: Tore A. 
Sines) 
 
 

 
”Shell”- tomta (Foto: Tore A. 
Sines) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokket (Foto: Tore A. Sines) 
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Lunkekvartalet (By16)  
Området ligger eksponert mellom Glåmbrua og Storgata. 
Eksisterende bebyggelse er etterkrigsbebyggelse og ombygd 
fabrikklokale.  
 

• Ved ny bebyggelse i Lunkekvartalet skal moderne bruk 
av tre i kombinasjon med andre materialer vurderes. 

 
 
Lundgaardskvartalet (E6)  
Området ligger mellom Rv 3 og Lundgaardsvegen sør for 
Martnsenterkvartalet. Kvartalet har overveiende trehusbebyggelse 
som er delvis avsatt til bevaring.  
 

• For Lundgårdskvartalet skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasade for:  

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 

 
 

 6) SYRINGEN KVARTALET (By 15) 
Området ligger mellom Elvarheimsparken og Bækbakken midt i 
Leiret. Eksisterende bebyggelse er etterkrigsbygget Syringen mot 
Storgata. Den vestre del har plass for ny frittstående bebyggelse.  
 

 
                Kart ca 1 : 5 000 
 
Tomta er sentral og har vært aktuell for nytt bibliotek. Jf. ”Estetisk 
veileder for bygninger i Leiret” skal ny bebyggelse framstå som 
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moderne, men også forholde seg til formspråket til Leirets 
bygninger fra 40- og 50- tallet med blant annet fasade av tegl og 
pusset murverk. Tomta gir spennende utfordringer for et nytt bygg 
med moderne bruk av tre i samspill med mur, tegl og glass. 
 

• For Syringen kvartalet skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer vurderes for:  

 
o Nybygg/ påbygg og tilbygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 

 7) TINGHUSET- / ”ESSO”-KVARTALET (By 2) 
Omådet ligger mellom den nye bebyggelsen på Glitre og 
Gammelbruplassen, Storgata med granittbygget til Sparebanken 
Hedmark og Central Hotell med sitt nye tilbygg i limtre og glass og 
den gamle tømmerlåven på Gaarder gard mot sør. Jf. ”Estetisk 
veileder for bygninger i Leiret” skal ny bebyggelse gis et moderne 
urbant uttrykk med variasjon i fasader og bruk av materialer. 
Essotomta er svært sentral. Et nytt bygg på Essotomta blir et 
bindeledd mellom Tinghuset og gammel og ny bebyggelse i 
Storgata. 
 

• For ”Esso”- tomta skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for:  

 
o Nye bygg 
o Sammenknytning av bygg 

 
 

 

 8) SAGÅA / PRESTMYRA (tidligere Ydalir grustak) 
Området er et grustak som er satt av til skole, barnehage og 
boliger i kommuneplanen. Her står kommunen fritt til å forme / 
planlegge en ny situasjon.  
 
Bruk av tre bidrar til godt inneklima og bør være et viktig element 
ved bygging av nye skoler, barnehager og konsentrert 
boligbebyggelse. Innenfor området foreslås alle boliger oppvarmet 
med fjernvarme.  
 
Reguleringsarbeid er igangsatt og planprogram for området er 
vedtatt 22.08.07 av formannskap med henvisning til treveileder. 
 

• For den delen av området som ligger mellom RV 25 og 
ny planlagt veg (se kart) skal moderne bruk av tre i 
kombinasjon med andre materialer benyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader for: 

 
o Skoler og barnehager 
o Konsentrert boligbebyggelse (over 2 etasjer) 

 
• I dette området skal alle offentlige bygg og den 

 

 
Barnehage på Svartlamoen, 
Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
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nærmeste boligbebyggelsen (inntil 4 etasjer) 
tilrettelegges for oppvarming med bioenergi. 

 
 

 
 Kart ca 1: 10 000 
 
Sagåa / Prestmyra har muligheter til å framstå med helhetlige 
trebykvartaler. Dette må avklares gjennom videre 
arealplanlegging. 
 
 

 
 
 
 

Barnehage på Svartlamoen, 
Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
 

 
Barnehage på Svartlamoen, 
Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
 
 
 
 
 

 9) NORSK SKOGMUSEUM / GLOMDALSMUSEET 
Disse 2 museums-områdene passer fint inn i konseptet Trebyen 
Elverum både pga den historiske tradisjonen mht bruk av tre, men 
også som eksponenter for moderne bruk av tre i forbindelse med 
potensielle nye byggeområder i nærområdet.  
 
Delområde 1: Museumsområdene  
Dette gjelder regulerte arealer for museenes aktivitet og innholder 
bl.a. et planlagt museums magasin i heltre på Glomdalsmuseet. 
Norsk Skogmuseum har et klart fokus på nyskapning mht bruk av 
tre.  
 
Delområde 2: Nye byggeområder nord for Norsk 
Skogmuseum og på Prestegårdsjordet.  
Nord for Norsk Skogmuseum er det lansert planer for hotell / 
overnattings bedrift.  
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• Ny bebyggelse på Prestegårdsjordet skal utformes 
som en treattraksjon med moderne bruk av tre i 
bærende konstruksjoner og fasader, for å være et 
supplement til øvrige opplevelser ved museet. 

 

Kart ca 1: 10 000 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prestegårdsjordet v/ NRK (Foto: 
Tore A. Sines) 
 

 
Prestegårdsjordet mot Glomma 
(Foto: Tore A. Sines) 
 

 
Hengverksbru Klokkerfossen 
(Foto: O.T. Ljøstad ) 
 

 10) INFO PLASSER 
Det foreslås etablert 2 informasjonsplasser langs innfartsveger i 
aksen øst vest til Elverum. Disse skal innholde informasjonstavler 
(tredesign) med bla informasjon om trebyen Elverum. Disse 
foreslås lagt til: 
 

• Rv. 3 i vest v/ Terningåa ved den framtidige 
Østerdalsporten. 

• Rv. 25 i øst i området avkjøringene til Starmoen og Hernes.
 
I dag er det informasjonstavler i forbindelse med rasteplass Rv 3 
v/ Svingen v/ Midtskogen og rasteplass ved Rv 20 ved 
Skjefstadfossen.  
 

• Eksisterende og nye info-plasser skal utvikles med 
treelementer/-design og informasjon om trebyen. 
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11) EVT. BRUER OVER GLOMMA, JERNBANEN OG RV3 
Det foreslås ny akse for gang- og sykkelvei fra ungdomsskolen til 
Terningmoen. Aksen vil knyte bydelene Leiret og Vestad tettere 
sammen både for brukerne av de ulike anlegg og for beboerne.  
 

• Følgende bruer skal utføres i tre: 
 

o Ny gangbru over Glomma mellom idrettsplassen og 
Grindalen skanse 

o Ny gangbru over jernbanen ved Elverum stasjon 
o Ny gangbru over Rv. 3 mellom Nordmotomta og 

Terningmoen 
o Nye bruer over Glomma (jfr. tradisjon Flisa, Stor-

Elvdal og Tynset)  
 
Realiseringen kan sikres gjennom utbyggingsavtaler for anlegg 
både på øst og vestsiden av Glomma. Dette må vurderes som 
eget prosjekt og evt. bakes inn i aktuelle reguleringsplaner. 
 

Bru over Terningåa: Illustrasjon Selberg Arkitektkontor AS 
 
 

 
 
 

 
Evenstad bru (Foto: Treteknisk ) 
 

Flisa bru (Foto: Treteknisk ) 
 

 
Tynset bru (Foto: Treteknisk) 
 

 
Bru over Terningåa: Illustrasjon 
Selberg Arkitektkontor AS 
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DEL 6  
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRE I KOMMUNALE BYGG 

 
 

6.1 Retningslinjer for bruk av tre og bioenergi i kommunale 
byggeprosjekter 

 

  
Bruk av tre gir en betydelig miljøgevinst jfr. St. melding nr 34 
Norsk klimapolitikk. 
Kommunen er en stor byggherre og det er viktig at kommunen går 
foran med et godt eksempel ved å bruke tre i egne bygg. Bygg, 
bygging og energiforsyning skal vurderes i et livsløpsperspektiv. 
 
Elverum kommune ønsker å følge opp fylkestingsvedtak av 
16.06.04 om bruk av tre i egne bygg.  
 
Innen konsesjonsområdet for fjernvarmenettet gjelder egen 
vedtekt for tilknytning til fjernvarmenettet som sikrer fleksible 
energiløsninger for bygg over 300m2.  
 
I alle egne bygg utenom konsesjonsområdet ønsker Elverum 
kommune å velge løsninger som sikrer mulighet for fleksible 
energiløsninger. 
 
Ved oppstart av planarbeid/ forhåndskonferanse skal det 
orienteres om kommunens føringer for bruk av tre, samt avklares 
hvordan dette eventuelt skal følges opp. 
 
Følgende retningslinjer skal benyttes ved programmering av nye 
kommunale byggeprosjekter:  
 
Generelt 
 

• Energiforsyning og bruk av tre skal behandles som 
tema i alle reguleringsplaner som omhandler 
byggeformål. Det skal legges spesielt vekt på bruk av 
fornybar energi. 

• For kommunale bygg innenfor prioriterte trebyområder 
skal disse retningslinjene legges til grunn (jfr. kap. 5.0) 

 
Bruk av tre  
 

• I alle kommunale bygg skal tre nyttes i bærende 
konstruksjoner og fasader i kombinasjon med andre 
materialer. Dersom det velges andre alternativer skal 
dette begrunnes ut i fra et livsløpskostnads perspektiv. 

• I utredningene skal det brukes kompetansemiljøer med 
relevant trekompetanse. 

• Trebyen Elverum skal også synliggjøres gjennom 

 

Galleri i bjørkefiner (Foto: 
TreFokus AS) 
 

 
Takdetaljer (Foto: Tore A. Sines) 
 

 
Royalimpregnert fasade, 
idrettshall (Foto: TreFokus AS) 
 

 
Midtbyen Trondheim - stål, 
hulldekke og limtre (Foto: Tore A. 
Sines) 
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gatebruksplan / møblering av uterom inkl. 
informasjonselementer og kunstnerisk utsmykning.  

 
Energi  
 

• Ved prosjektering og utføring av byggverk skal det 
gjøres ei livsløpsvurdering der det stilles krav til 
miljøvennlig materialbruk, bruk av fornybar energi, 
energieffektive bygg og vannbåren varme. 

• I alle nye kommunale byggeprosjekt større enn 300 m2 
skal det installeres varmeanlegg som er forberedt for 
fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde. 

• Ved rehabilitering av bygg over 300 m2 skal 
installasjon av anlegg for vannbåren varme vurderes. 

 
 
 
Aktuelle kommunale prosjekter:  
 - Servicebygg som bibliotek mv 
 - Sjukehjem  
 - Skole, barnehager 
 - Idretts/helsebygg  
 - Kontorbygg  
 

 
 
 
 

Midtbyen Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
 

Midtbyen Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
 

Midtbyen Trondheim (Foto: P.A. 
Rundfloen) 
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DEL 7  
LITTERATUR / REFERANSER 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

Aktuell litteratur 
Håndbok massivtre, 6 hefter, utgitt av Treteknisk 
Håndbok fleretasjes hus, 6 hefter, utgitt av Byggforsk 
Håndbok mekaniske treforbindelser, utgitt av Treteknisk 
Fokus på tre nr 8, Tre og miljø, utgitt av Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 20, Massivtre, utgitt av Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 22, Utvendig kledning, utgitt av Treteknisk og 
TreFokus 
Fokus på tre nr 23, Overflatebehandling av utvendig kledning, 
utgitt av Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 27, Trebaserte konstruksjonselementer, utgitt av 
Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 30, Ubehandlede trefasader, utgitt av Treteknisk 
og TreFokus 
Fokus på tre nr 32, Fleretasjes trehus, utgitt av Treteknisk og 
TreFokus 
Fokus på tre nr 36, Tre og lyd, utgitt av Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 37, Tre og brann, utgitt av Treteknisk og TreFokus 
Fokus på tre nr 41, Tradisjonsbasert trebruk  
Fokus på tre nr 42, Tradisjonsbaserte byggemetoder 
St. Melding nr 34 (2006-2007) Norsk Klimapolitikk 
Nye teknisk forskrift (TEK) 
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF), Kap. IV. 
Oppdeling i tiltaksklasser,  §15.Tiltaksklasse 3. 
 

Kompetansemiljøer / webadresser 
www.trefokus.no
www.treteknisk.no
www.byggforsk.no
www.ecobox.no
www.solidwood.nu  
 

Aktuelle referanseprosjekter 
Midt-byen, Trondheim, kombinert nærings- og boligprosjekt, 5 
etasjer, limtre bærekonstruksjon, trekledning, 
http://www.trefokus.no/fullstory.aspx?m=29&amid=3895  
Svartlamoen, Trondheim, boligblokk, 5 etasjer, massivtre 
bærekonstruksjon, trekledning, www.bkark.no  
Inre Hamnen, Sundsvall, boligblokk, 6 etasjer, massivtre 
bærekonstruksjon, trekledning, www.white.se  
Viken senter, Bardu, psykisk helseinstitusjon, limtre 
bærekonstruksjon, massivtre moduler, trekledning, http://www.sh-
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arkitekter.no/?p=350&language=nb  
Vøyenenga skole, Bærum, ungdomsskole, bærekonstruksjon i 
limtre, trekledning, 
http://www.okaw.no/Default.aspx?a=goOpenProject  
Opaker gård, Grue, hotell/konferansesenter, 3 etasjer, massivtre 
bæreknstruksjon, trekledning, 
http://www.holz100norge.com/galleri/opaker.htm  
Dovrehytta, Dovre, turisthytte, massivtre bærekonstruksjon, 
trekledning, http://www.holz100norge.com/galleri/dovrehytta.htm  
Nylandshagen, Ålesund, boligblokk, 4 etasjer, 40 moduler, 16 
leiligheter, 
http://byggmodul.moelven.com/index.asp?menuItem=L88&Catego
ryID=1190&ProductID=5239&Page=1  
8 etg. leilighetsbygg I massivtre. Växjö. Sverige 
http://www.vallebroar.se/
Varmebehandlet trevirke (termowood) 
http://www.lunawood.fi/english/index2.html 
http://www.finnforest.co.uk/default.asp?path=200;256;1317;1
318;1324
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DEL 8  
VEDLEGG 

 
 
 

8.1 Protokoll fra KS-møte 14.12.2006 
  

ELVERUM KOMMUNE 
 

JournalpostID06/18662   Løpenr. 2 

Sakspapir 
 
Vår saksbehandler: 
Erik Stenhammer 62 43 31 12  
Plan og kommunalteknisk avdeling 
 
Elverum - den moderne trebyen i Innlandet                                                        
                                                                                                                                
 
   Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 
  PS Formannskapet 177/06 06.12.2006 
  PS Kommunestyret 091/06 14.12.2006 

Dokumenter vedlagt saken: 
 
Øvrige dokumenter i saken:                                                                                                                                             
Nr  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 X 20.10.2006  Møtereferat 
       
                                                                                                                                                     
KS-091/06 - 14.12.2006 Vedtak: 
Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre hvordan kommunale virkemidler kan fremme 
utvikling av byen Elverum gjennom moderne bruk av tre.   
 
Prosjektets målsettinger er: 
� Utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet 
� Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger bebyggelse og anlegg 
� Være foregangskommune i å ta i bruk tre som byggemateriale og bioenergi til 
oppvarming  
 
Prosjektet skal munne ut i forslag til: 
� Strategi og politikk for bruk av tre i egne bygg  
� Hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom planverk og retningslinjer skal stille krav 
til private og andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk og krav til oppvarming. 
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Prosjektet gjennomføres i henhold til rådmannens saksframlegg og forslag til finansiering. 
 
Avstemming 
Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 1 stemme. 
  
FSK-177/06  - 06.12.2006 Innstilling til kommunestyret 14.12.06: 
Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre hvordan kommunale virkemidler kan fremme 
utvikling av byen Elverum gjennom moderne bruk av tre.   
 
Prosjektets målsettinger er: 
� Utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet 
� Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger bebyggelse og anlegg 
� Være foregangskommune i å ta i bruk tre som byggemateriale og bioenergi til 
oppvarming  
 
Prosjektet skal munne ut i forslag til: 
� Strategi og politikk for bruk av tre i egne bygg  
� Hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom planverk og retningslinjer skal stille krav 
til private og andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk og krav til oppvarming. 
 
Prosjektet gjennomføres i henhold til rådmannens saksframlegg og forslag til finansiering. 
 
Møtebehandling i formannskapet 06.12.06 
Endringsforslag fra Per Ove Væråmoen (A): 
Dotpunkt nr 3 i ”Prosjektets målsettinger er”: 
� Være foregangskommune i å ta i bruk tre som byggemateriale og bioenergi til 
oppvarming. 
 
Dotpunkt nr 2 i ”Prosjektet skal munne ut i forslag til”: 
� Hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom planverk og retningslinjer skal stille krav 
til private og andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk og krav til oppvarming. 
 
Avstemming i formannskapet 06.12.06 
Rådmannens innstilling med Væråmoens (A) endringsforslag: Enstemmig vedtatt. 
 
  
Rådmannens innstilling 
Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre hvordan kommunale virkemidler kan fremme 
utvikling av byen Elverum gjennom moderne bruk av tre.   
 
Prosjektets målsettinger er: 
� Utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet 
� Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger bebyggelse og anlegg 
� Være foregangskommune i å ta i bruk tre som byggemateriale og til oppvarming  
 
Prosjektet skal munne ut i forslag til: 
� Strategi og politikk for bruk av tre i egne bygg  
� Hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom planverk og retningslinjer skal stille krav 
til private og andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk. 
 
Prosjektet gjennomføres i henhold til rådmannens saksframlegg og forslag til finansiering. 
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ELVERUM KOMMUNE 
Utredning 
SAMMENDRAG OG MÅL  
 
Bransjeprogrammet Trefylket har innbudt Elverum som pilotkommune for bruk av tre i større 
bygg. I første omgang er interessen knyttet til bruk av moderne trematerialer i prosjekt som 
Terningen Arena og Smart Clubs planlagte bygg på Vestad. 
 
I et lenger perspektiv er det ønskelig å utvikle Elverum som den moderne trebyen.  I denne 
sammenhengen handler prosjektet om å  
 
� Fastsette en politikk for bruk av tre i egne bygg  
� Avklare hvordan og i hvilken grad kommunen gjennom planverk og retningslinjer skal 
stille krav til private og andre offentlige utbyggere med hensyn til materialbruk. 
 
Prosjektet finansieres av Bransjeprogrammet Trefylket. Tretorget AS, som er et 
kompetansesenter for tre i Hedmark, er sekretariat for bransjeprogrammet.  
 
Prosjektet har forankring i nasjonale og regionale myndigheters føringer for økt bruk av tre i 
moderne byutvikling.   Det samsvarer også med formuleringer i samfunnsdelen av 
kommuneplanen for Elverum 2000-2012. ”Elverum skal være et tyngdepunkt innen skog- og 
utmarkbasert virksomhet”. 
 
Følgende målsettinger foreslås:  
  
� Utvikle Elverum som den moderne trebyen i Innlandet  
� Utvikle et sentrum der moderne bruk av tre preger bebyggelse og anlegg 
� Være foregangskommune i å ta i bruk tre som byggemateriale og til oppvarming  
 
Innholdet i målene bør tas inn i kommunens planverk. 
 
Økt satsing på bruk av fornybare, miljøvennlige materialer i byutviklingen vil bidra til å 
understreke Elverums profil som miljø- og helseby. 
 
BAKGRUNN 
Nasjonale og regionale satsinger legger vekt på å utvikle tre som byggemateriale. Økt bruk av 
tre har en positiv relasjon til temaet bærekraftig utvikling og miljø. Det er basert på en fornybar 
ressurs, og er et CO2 nøytralt materiale. Det er ingen formelle hindringer i Tekniske forskrifter 
(TEK) for bruk av tre i fleretasjes byggverk i bymiljø for eksempel med hensyn på brann. Det er 
ei nasjonal målsetting å øke treforbruket per innbygger fra 0,55 m3 til 0,75 m3.  Dette innebærer 
at tre i økende grad må benyttes i byene. Det er en forventning om at dette følges opp lokalt. 
 
Nye byggemetoder med massivtre, limtre og moduler gir spennende muligheter for bruk av tre i 
store bygg, alene eller sammen med andre materialer. Mottoet er ”Inn i byen og opp i høyden”. 
Trondheim, Bergen og Stavanger er som følge av denne satsingen deltagere i det nordiske 
prosjektet ”De nordiske trebyer – byutvikling med trehus”. 
 
Tre er et økonomisk viktig råstoff og et miljøvennlig materiale. Elverum har over tid uttrykt en 
positiv holdning til bruk av tre i nye prosjekt og planverk. Sommeren 2006 var Elverum 
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medarrangør av seminaret ”Bruk av tre i større bygg – Ny kunnskap gir nye muligheter” på 
Glomdalsmuseet.  
 
Bransjeprogrammet Trefylket tok på bakgrunn av dette seminaret kontakt for en mulig oppfølger 
med Elverum kommune. Elverum ønskes som pilotkommune mht bruk av tre i konkrete prosjekt 
som Terningen Arena og Smart Club, og som ledd i en strategi der det utarbeides kommunale 
retningslinjer gjennom kommunalt planverk og i egne bygg.  
 
Dette ble nærmere diskutert i et møte mellom Elverum kommune og det nasjonale 
kompetansesenteret Trefokus og Bransjeprogrammet Trefylket. Det ble enighet om innhold, 
finansiering og organisering av et prosjekt, forutsatt tilslutning fra formannskapet i Elverum. 
 
Utvikling av ny trebruk er viktig for innlandsregionen. Elverum er en bykommune med et 
voksende sentrum. Elverum har lansert seg som skoghovedstaden og folkehelsebyen. En 
bevisst holdning til moderne trearkitektur i signalbygg og øvrige nybygg kan gi et betydelig 
bidrag til stedsidentiteten og profilering av kommunen.  
 
Dersom kommunen har en etablert holdning til moderne bruk av tre i kommende 
utviklingsprosjekt bidrar dette til å fremme denne utviklingen.  
 
POLITIKKMÅL 
HANDLINGSPLAN FRA LMD UTGITT 28.01.05, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS 
STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING. LANDBRUK- MER ENN LANDBRUK.  
 
HANDLINGSPLANEN ER VIDEREFØRT MED NY REGJERING I NOTAT AV FEBRUAR 2006. 
HANDLINGSPLANEN HAR FØLGENDE MÅLSETTING UNDER PUNKT 7.2.1:  
 
I dag er den innenlandske bruken av trelast 0,55 m³/innbygger/år. På bakgrunn av analyser av 
markedspotensialet har næringen 0,75 m³/innbygger/år som mål for 2010. LMDs strategi for 
næringsutvikling er å støtte opp under næringens mål om økt verdiskaping og trebruk. 
  
Økt bruk av tre har også positive miljøeffekter. Lavutslipputvalget (NOU 2006: 18, Et 
klimavennlig Norge) pekte på økt bruk av tre i byggenæringen som en av flere muligheter for å 
bidra til at Norge skal senke sitt utslipp av klimagasser og oppfylle internasjonale forpliktelser. 
Beregninger viser at med en omlegging av byggemåten ved en middels økning i treforbruket (en 
økning i bruk av trematerialer til 40 prosent av det tekniske potensialet) i nye bygg, vil vi kunne 
oppnå en innsparing i klimagassutslippene på ca. 0,3 MtCo2-ekvivalenter pr. år. Dette tilsvarer 
20-30 prosent av klimabelastningene knyttet til produksjon av nye bygninger i Norge. I 
størrelsesorden kan dette sammenlignes med de reduksjoner man kan oppnå ved at 
energiforbruket i nybygg reduseres med 30 prosent.  
 
Fylkestinget i Hedmark vedtok 16. juni 2004 i sak 0066/04, Strategi for en aktiv og 
bærekraftig bruk av skogressursene i Hedmark med bl.a. følgende tillegg: 
Fylkestinget vil arbeide for at ved planlegging av alle offentlig bygg, skal tre som hovedmateriale 
(bærende konstruksjoner og kledning) være et av alternativene som utredes.   
 
I Fylkesplanen for Hedmark 2005-2008 ligger det regionale utviklingsprogram(RUP) for 
Hedmark 2006-2009.  
Under kapittel 4.1.  NÆRINGSUTVIKLING har planen følgende delmål vedrørende trebruk: 
Hedmark skal være internasjonalt ledende innenfor moderne trebyggeri innen 2010. 
 
Strategien for å nå målet er:  
� Fremme tiltak som bidrar til at bransjen i Hedmark blir best på material- og 
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produktløsninger. Tiltakene skal tilfredsstille markedets krav til design, arkitektur, miljø og 
funksjonalitet. 
� Offentlige og private bygg i Hedmark skal være vårt primære utstillingsvindu, og vi vil 
bidra til at minimum ett signalbygg/- prosjekt blir realisert pr år. 
� Bidra til at gode resultater er synlige. 
� Bidra til nærhet til utbyggingsaktørene (byggherrer, husprodusenter, byggentreprenører, 
arkitekter og designere). 
 
MÅL OG GJENNOMFØRING 
Målet med prosjektet ”Elverum – den moderne trebyen i Innlandet” er å følge opp aktuelle 
prosjekt og utvikle kommunale virkemidler som kan fremme utvikling av byen Elverum gjennom 
moderne bruk av tre. Det er ikke et mål at tre skal nyttes for enhver pris, men det er viktig å 
utrede grunnlaget for å ta i bruk ny kunnskap og teknologi for at tre skal få en større plass som 
byggemateriale også i urbane miljø. En kombinasjon  mellom tre og andre materialer kan være 
det beste.  
 
Kommunen har ei viktig rolle som utbygger, planlegger og forvalter av plan- og bygningsloven.  
 
Målet er å konkretisere en strategi for økt bruk av tre i moderne byutbygging ved å : 
 
1. Arrangere miniseminar for bruk av tre i Terningen Arena 
2. Følge opp aktuelle nye byggeprosjekt ved å bygge relasjoner til byggherre og 
byggebransjen 
3. Utvikle kommunal holdning til bruk av tre i utforming av kommunalt planverk  
4. Utvikle kommunale retningslinjer for bruk av tre i egne bygg 
5. I samarbeid med Bransjeprogrammet Trefylket lage arrangement for å løfte fram 
resultater 
6. Elverum kommune bør vurdere om de skal søke medlemskap i interesseorganisasjonen 
De nordiske trebyer. 
 
Prosjektet dreier seg både om i hvilken grad kommunen skal fastsette en politikk for bruk av tre i 
egne bygg og hvordan og i hvilken grad kommunen skal stille krav til private og andre offentlige 
utbyggere med hensyn til materialbruk. 
 
Forslag til kommunale holdninger og retningslinjer vedrørende bruk av tre legges fram for 
politisk behandling i løpet av 2007. 
  
Eventuell videreføring av prosjektet tas stilling til ved prosjektets avslutning.  
 
EIERSKAP OG ORGANISERING 
Sentrale aktører i prosjektet er Elverum kommune, Bransjeprogrammet Trefylket og det 
nasjonale skog- og trenettverk Trefokus AS.  
 
Prosjektet vil bli organisert med prosjektledelse hos Elverum kommune. Prosjektledelsen 
foreslås underlagt avdeling for plan og kommunalteknikk. Det praktiske arbeidet vil bli ivaretatt 
av ei arbeidsgruppe bestående av representanter for regulering og byggesak, landbruk, 
eiendom og Bransjeprogrammet Trefylket. Oppfølging av konkrete byggeprosjekt vil bli ivaretatt 
av kommunens kontaktpersoner i de ulike prosjekt.  
 
Som administrativ styringsgruppe foreslås leder for plan og kommunalteknisk avdeling, leder for 
eiendomsavdelingen, rådmann og Trefokus AS. Trefokus AS kan ivareta kontakten med 
tilsvarende prosesser som drives i andre byer.  
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Som politisk styringsgruppe foreslås formannskapet.   
 
For pågående tiltak som Smart Club og Terningen Arena er det etablert egne kontaktpunkt i 
kommunen. Ansvaret for kontakten mellom arbeidsgruppa og pågående tiltak skal ivaretas av 
kommunens representant i de ulike tiltakene.   
 
FINANSIERING 
Prosjektet har ei øvre utgiftsramme på kr 300.000,- for kommunen knyttet til sekretærfunksjon 
for arbeidsgruppa.  Bransjeprogrammet Trefylket finansierer sekretæren for arbeidsgruppa. Tid 
som benyttes av øvrige aktører finansieres over normalt budsjett. Bransjeprogrammet 
finansierer selv sin deltakelse og står som arrangør for og finansierer miniseminar og eventuell 
workshop som er nødvendig i forbindelse med prosjektet. Bransjeprogrammet Trefylket er 
finansiert av næringsrettede utviklingsmidler (DA-midler /RDA-midler) som er kompensasjon for 
bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift.  
 
Finansiering fra Bransjeprogrammet forutsetter at beslutningsdokumentene blir tilgjengelig for 
Bransjeprogrammet for bruk i andre kommuner.  
 
KONKLUSJON 
Byen Elverum ligger midt i skoghavet. Tre er et økonomisk viktig råstoff for regionen og et 
miljøvennlig materiale. Bruk av tre passer godt inn i konseptet ”Helsebyen”. Både byen Elverum 
og moderne bruk av tre i store bygg og konstruksjoner er i sterk utvikling.  
Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre hvordan kommunale virkemidler kan fremme 
utvikling av byen Elverum gjennom moderne bruk av tre sammen med andre materialer.   
 
 
 

 
8.2 

 
Utdrag fra illustrasjonsplan Terningen Arena  (beskrevet av JACOBSEN REITEN 
MARSCHALL ARKITEKTER AS): 
 
”Byggets arkitektoniske uttrykk forsterkes ved målrettet bruk av treverk. Det er i prosjektet tatt 
sikte på å bruke mye tremateriale. Det er ønskelig med et vidt spenn av muligheter i forhold til 
valg av materialer, form og konstruksjoner. Vårt ønske er blant annet bruk av massive tredekker 
bygget opp som isolerte hulldekkelementer og veggelementer bestående av massivtre 
elementer etter samme prinsipp. Alle søyler og bæreelementer kan produseres i tre.  
 
Utvendig overflate er tenkt å ha elementer av treverk i kombinasjon med andre konvensjonelle 
byggematerialer for hus av denne størrelsen.  
Som eksponent for tanken om trebyen Elverum blir dette en av de bygningene som kan bidra 
med eksponering av nyskapende bruk av tre. Det er ikke ønskelig at dette bygget blir et trebygg 
hvor alle utvendige vegger er kledd med trepanel, for deretter å kalle det et trebygg. Det er 
derfor viktig at elementer og deler av bygget sender ut signalet om at dette er et bygg hvor 
treverk og trekonstruksjoner er et av hovedelementene. Bygget skal være en god eksponent for 
dagens muligheter ved bruk av trematerialer i moderne bygg. Det blir også viktig å vise frem 
løsninger som er gode og konkurranse dyktige i dagens marked. 

 
 

P.A.R 
02.01.08 
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