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PROSJEKTDATABASEN 
presenterer moderne, norsk, 
miljøvennlig arkitektur 
og stedsutvikling på nett  



Databasen inneholder nå ca. 
250 prosjekter. Det finnes 
ingen tilsvarende database 
over miljøvennlig arkitektur i 
Norge. 



BRØD OG MILJØ 
Månedlige frokostmøter med mål om å skape et 
møtested for inspirasjon, dialog og 
erfaringsutveksling knyttet til miljøutfordringene i 
BAE-næringen. Fokus er tverrfaglighet og dialog. 
Samarbeid mellom NAL, Oslo Kommune, 
Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet, 
SINTEF Byggforsk og Enova. 
 
 

GRØNN VERKTØYKASSE 
Grønn Verktøykasse er kursopplegg for 
arkitekter og interiørarkitekter som er opptatt 
av å heve sin miljøkompetanse.  
Grunnmodulene oversikt, bevisstgjøring, 
kompetanseutviklings-kartlegging og 
planlegging. Temamodulene gir detaljerte 
løsninger på høyt nivå - fordypning og 
implementering. 136 arkitektkontorer har tatt 
grunnmodulen Startpakke 

MATERIALTREFF 
Gi økt kunnskap om bærekraftige materialer. 
Leverandører for en bestemt produktgruppe møter 
arkitekter for å presentere (de bærekraftige) produktene 
sine.  
 



www.treogby.no NALS 
MAGASINER OG 
TIDSSKRIFTER  



NALS NYE FAGAVDELING 
NAL ECOBOX, AKADEMIET, KONKURRANSEAVDELINGEN, BIBLIOTEKET 

 

FAGAVDELINGEN 
Arbeider med utviklingsprosjekter 
innen miljø og bærekraft og for å 
integrere miljø, energi og klima i 
arkitektur og stedsutvikling. 

MÅLGRUPPE 
Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere, rådgivere, utbyggere, 

entrepenører, anleggsgartnere og øvrige aktører i byggenæringen.  
 
 
 



PÅGÅENDE 
PROSJEKTER I 
FAGAVDELINGEN 



Prosjektet er en del av "Tid 
for Tre” i Bergen, et 

delprogram under 
Framtiden byer som stiller 
krav til 50 % reduksjon av 
samlet klimagassutslipp. 

  
SØREIDE SKOLE, FRAMTIDENS BYGG 

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling 
Arkitekt: Asplan Viak as  

Entreprenør: Skanska Region Bergen 
Foto: NAL 

Framtidens bygg er en del av Framtidens 
byer og bidrar til realiseringen av 
forbilledlige pilotprosjekter som 
inspirerer andre til å bygge slik 
fremtiden krever. Skal utvikle 
klimavennlige bygg og byområder i 10 av 
de største byene i Norge.  
 
 
  



Samlet representerer de en 
bredde både når det gjelder 
problemstillinger, 
innbyggertall, miljøtiltak og 
løsninger. Det legges stor 
vekt på overføringsverdi og 
bruk av verktøy og tiltak 
som kan benyttes av andre.  

IVELAND, LANDSBYEN ÅKLE, FRAMTIDENS BYGDER 
Byggherre: Iveland Kommune  

Arkitekt: Ola Roald arkitektur as  
Byggmester: Jørgen Dovland as 

Illustrasjon: Ola Roald arkitektur as  

Skal bidra til økt kunnskap og være 
eksempler på hvordan bærekraftig- og 
klimavennlig stedsutvikling kan gjøre 
bygdene til gode forbilder. 
www.framtidensbygder.no 
 



WILDCARD 
Skal bidra til en mer 
mangfoldig og 
nyskapende 
arkitekturproduksjon. 
 

Over 70 arkitektkontorer registrert! 
  
 
 
 
 



Norwegian Woods idé var å teste ut 
nye ideer i praksis gjennom konkrete 
byggeprosjekter, og å bruke dette som 
en arena for læring og utvikling hos 
alle involverte aktører og i bransjen 
forøvrig.  

PREIKESTOLEN FJELLSTUE, NORWEGIAN WOOD 
Byggherre: Stavanger Turistforening 

Arkitekt: Helen & Hard AS 
Hovedentreprenør: Holz 100 Norge 

Foto: Bjarte Stav 



Initiert av Innovasjon Norge gjennom 
Trebasert Innovasjonsprogram og i 
samarbeid med Treteknisk. 
 
Prosjektet skal utvikle miljømessige 
og økonomisk konkurransedyktige 
løsninger for bruk av tre i by og bygg.  
 
Oppstart mars 2013 med en 
prosjektperiode på 2 år.  
 
 

www.treogby.no 

TRE OG BY  
Er NALs nye prosjekt som retter seg 
konkret inn mot trebruk i urbane strøk.  



www.treogby.no 

 ORGANISASJONSSTRUKTUR 
 
 



UTFORDRINGER 
For liten produksjon 
For få leverandører 
For lite innovasjon 
Mangel på pre-aksepterte løsninger 
Utfordringer ifht lyd- og brannkrav  
Ingen ryggdekning. 
For lav kompetanse  
For lite for RIF bedrifter 
For høy risiko 
Myter/etterslep fra tidligere lovverk 

VIKEN SKOG HOVEDKONTOR, HØNEFOSS 
Arkitekt: Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL 

Foto: Treteknisk institutt 

MÅLSETTINGER 
Tre og by prosjektet må gjennom oppsøkende 
virksomhet innfri følgende: 
1. Bidra til leverandørutvikling gjennom økt 

industrialisering. 
2. Markedsføre prosjektet. 
3. Samarbeide med eksisterende arenaer og 

andre aktørers kompetanse og nettverk. 
4. Dokumentasjon av resultater. 
5. Rådene fra Tre og by skal være utløsende for 

trebruk i byggprosjektene.  
 



www.treogby.no 

TRETEKNISK 
Bransjeinstitutt for 
norsk treindustri 
med 35 ansatte. 
Jobber med FoU, 
dokumentasjon og 
vitenformidling om 
tre. Dekker hele 
kjeden av kunnskap 
om tre, fra skogen til 
bruk av tre i bygg. 

 
 



BYGGTEKNISK 
RÅDGIVNING 
til ulike byggherrer 
ingeniører arkitekter 
entreprenører som 
vurderer å bruke tre 
 
 
 

www.treogby.no 

PROSJEKTERINGSARBEID 
forslag og dokumentasjon av 
løsninger 



www.treogby.no 
ET UTVALG TIDSSKRIFTER, 
VEILEDNINGER OG RAPPORTER 
FRA TRETEKNISK  



Pilotprosjekter i Tre og By får tilgang på gratis 
rådgivning og kompetanseheving. 
Rådgivningstjenesten skal utrede mulige 
løsninger i tre, vise eksempler på bygg og peke 
på mulige leverandører og entreprenører. 
Tre og By sine råd skal være utløsende for 
trebruk i byggeprosjektet og tilstrebe løsninger 
som er overførbare til andre prosjekt. 
  
’ 
 
 

Koordinator 

Konstruksjoner 

Fasader/ 
konstruktiv 
beskyttelse 

 

Miljøegenskaper Brann Lyd 

www.treogby.no 

Rådgivningen gjøres primært av fagpersoner 
fra Treteknisk.  
I Tre og by vil det primært gis rådgivning 
innen  temaene; konstruksjoner, 
miljøegenskaper, brann, lyd og 
fasader/konstruktiv beskyttelse. Andre 
temaer rundt bruk av tre i bygg kan også 
belyses  og ved særskilte behov kjøpes 
tjenester inn fra rådgiverbransjen.  

RÅDGIVERTJENESTEN 
 
 



RÅDGIVERTEAM  
I tillegg til prosjektgruppen er det 
opprettet en referansegruppe som 
skal bistå prosjektgruppen med 
faglige innspill og erfaringer. 
Gruppen representerer hele 
byggeindustrien; ingeniører, 
leverandører, byggherrer, utviklere, 
arkitekter og trefaglige. Gruppen 
skal møtes ca 3 ganger per år.  
 

www.treogby.no 



FORBILDEPROSJEKT 
For å innfri suksesskriteriene og kunne 
håndtere utfordringene på en god måte 
tror vi på EKSEMPLETS MAKT. Gode 
og konkrete eksempler er inspirerende 
og har stor gjennomslagskraft.  

VERDENS HØYESTE TREHUS, DAMGÅRDSSUNDET BERGEN 
Arkitekt: Artec Ingeniør: Sweco Utbygger: Bergen og Omegn Boligbyggelag   

Illustrasjon: 



VERDENS HØYESTE TREHUS, TREET, BERGEN 
Utbygger: Bergen og Omegn Boligbyggelag 

Arkitekt: Artec  
Illustrasjon: Arkitekten  



BRUK AV TRE 
Økt bruk av tre er nøkkelen til bærekraft.  
Tre er en fornybar ressurs. 
Tre er en viktig lagringsplass for CO2. 
Tre er verdens sterkeste materiale i forhold til vekten 
Tre kan konkurrere på pris.  

I en fremtid hvor det stilles strengere krav til 
energiforbruk og co2 utslipp, er det ingen tvil om at 

tre er det mest økonomiske materialet. 
 

www.treogby.no 

SILJUSTØLPARKEN, BERGEN, FRAMTIDENS BYGG 
Byggherre: Teka Eiendom AS 

Arkitekt: IdealBygg AS 
Illustrasjon: IdealBygg AS  

 

SILJUSTØLPARKEN 
Presenteres under 
frokostmøtet/åpningen av 
Norsk Tredag på 
Arkitektenes Hus i morgen 



GRAND FIÆRE, MOLDE 
Arkitekt: HRTB Arkitekter  

Illustrasjon: HRTB Arkitekter  
 

AKTUELLE/MULIGE FORBILDER   Oslo/B6a-B6b Hav Eiendom   Oslo/Hauskvartalet   Molde/Grand Fiære   Trondheim/Leutenhaven   Trondheim/Risvollan   Bergen/ByBo-Ådland   Mosjøen/sentrumsutvikling   Kongsberg/Hellebæk   Mandal/BallasthavnA  Drammen/Øvre Sund studentboliger 
Lillestrøm/Wesselshus 

Oslo/Sonia Henie Ishall 
Jessheim/Gystadmarka 

Oslo/Infillprosjekt 
Fredrikstad/Flerbrukshall 



www.treogby.no 
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DOKUMENTASJON 
I utgangspunktet er all bruk av tre bra. 
For å inspirere flest mulig bør det ikke 

stilles krav utenom Tek10. 
  

For oss er det viktig å understreke og 
kommunisere miljøaspektet med å bygge 

i tre 
    

Viktig at 
prosess/erfaring/detaljer/materialbruk/le

verandørutvikling/innovasjon blir 
dokumentert for å være til 

nytte/inspirasjon for fremtidige 
prosjekter (repeterbarhet). 

Nøytrale, ærlige og konstruktive 
evalueringer.  

PROGRAM 
Rehabilitering, tilbygg, påbygg (letthet i 

materialet), infill 
Privat/Bolig- og næringsbygg 

(kombinasjonsbygg) 
Løsninger som krever lav risiko.  

 
 

URBANE STRØK 
Utvalget av prosjekter bør hovedsakelig 
ligge sentralt i byen. Her har man 
mulighet til å nå mange. 
Potensialet ligger i industrivennlige 
program og løsninger, strategisk innrettet 
på produkt som er lette å 
produsere/foredle/bygge/repetere.  
Slik at vi kan bygge raskt der behovet er 
stort og samtidig ha høy arkitektonisk 
kvalitet.  
 
 
  
 

LANTERNEN, NORWEGIAN WOOD 
Arkitekt: Atelier Oslo, BLM/AWP 

Foto: Emile Ashley 
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