
Tredriver`n i opplAND
Ole Jonny Kalstad

Fornybar, industrialisert tre inn i fremtiden



Tredriverne - Mobilisator
og sparringspartner i din 
region

Innovasjon Norge bidrar med

koordinering av et mobiliseringsnettverk

for økt bruk av tre.

Alle tredrivere er en del av et nasjonalt 

mobiliseringsnettverk.

I nettverket sørges det for 

erfaringsutveksling på tvers av 

regioner og landegrenser. 



Tredriver i Oppland, Ole Jonny Kalstad
en del av Innovasjon Norges nettverk av tredrivere

Opplysningsarbeid og prosjekter
Ø I kommuner og fylkeskommuner
Ø Statsbygg, Forsvarsbygg, Avinor 
Ø Pan Innovasjon
Ø NTNU 
Ø Fagskolen Innlandet
Ø Private utbyggere
Ø Næringslivet
• Arkitekter
• Ingeniører
• Entreprenører
• Leverandører
• Utviklere

Produksjonslokaler og kjølelager Biri Planteskole



Bidra til 
forprosjekter
§ Arkitekter

§ Fagkonsulenter

§ Utbyggere

§ Dokumentasjon

§ Mulighetsstudie

§ Næringsutvikling

§ Pilotprosjekter





Fremtidens bærekraftige bygg



Historie om trebyggeri





Bærekraftig næringsutvikling.
Hvilke muligheter har skog- og trenæringen?
Hva betyr « det grønne skifte»



Fremtidens bærekraft byggeri



Fremtidens bærekraftig byggeri



Det grønne skiftet –
Trendene peker på økt bruk 
av skog og tre
Globale trender gir grunnlag for markeds- og 
produktutvikling i skog-og trenæringen

• Økonomiske trender

• Demografiske trender

• Teknologiske trender

• Forbruker trender

• Politiske og regulatoriske 
trender

• Politiske føringer

• Miljø trender



Tre bidrar til godt 
innemiljø- helseegenskaper
• Tre er et naturmateriale som bidrar til å 

skape et godt innemiljø. Luftkvalitet.
• Å oppholde seg i hus med synlige 

treoverflater gir en spesiell følelse av komfort 
og velvære. 

• Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk 
og akustikk, fysiske egenskaper ved evnen 
trekonstruksjoner har til å jevne ut 
døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og 
temperatur.

• Bedre læreevne.
• Stressreduserende.



Byggherrene må være 
premissgivende 



Hva er bærekraftig byggeri







Studietur oktober 2017
Moholt studentboliger
Fremtidens byggere fra 
Fagskolen 

18



Ny Mjøsbru i tre & høyeste 
trebygning: Innovasjon               
vi blir lagt merke til !!



Ikke glem at:

Økt trebruk er godt klimatiltak!

«Fremtiden er fornybar»


