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1. Innleiing 
 

Møre og Romsdal Arkitektforening (MAF) gjennomførte i perioden 2008 – 2010 forprosjektet 

Berekraftig bygg i Møre og Romsdal (BB2012). Resultata frå prosjektet viste at ein var avhengig av ei 

regional satsing for nå målsettingane om berekraftige bygg, auka bruk av tre og innovasjon blant 

trebaserte verksemder. Dette resulterte i at prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal vart etablert i 

2012.  

 

1.1. Målsetningar for prosjektet  

Effektmål (langsiktige målsetningar, 3-5 år etter prosjektslutt) 

1. Bidra til oppretting av berekraftig byggeri for både offentleg og private utbyggarar  

 

2. Bidra til auka kompetanse om bruk av tre som byggemateriell for både planleggarar, 

utbyggarar, entreprenørar og i treindustrien.  

 

 

3. Bidra til auka innovasjon og verdiskaping i trebasert industri  

 

Resultatmål (mål som skal nås i prosjektperioden) 

1. Det er oppretta 4- 6 forbildeprosjekt for berekraftig byggeri hos offentleg og private 

utbyggarar som er blitt nytta til læring for planleggar, utbyggar, entreprenørar og 

treindustri 

 

2. Regional treindustri er blitt industriell leverandør av klimasmarte berekraftige bygg til 

offentlege og private utbyggarar i og utanfor Møre og Romsdal  
 

3. Det er utarbeida ein strategi for auka foredling/verdiskaping av gran i Møre og 

Romsdal  

 
 

1.2. Prosjektorganisering 
Tredrivaren er eit samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Arkitektforening og Møre og Romsdal 

skognæringsforum.  

Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

Oppdragstakar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Landbruksavdelinga 

Det vart etablert ei styringsgruppe for prosjektet (figur 1). Kåre Kristen Totlund ved Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal har vore prosjektleiar. Det har vore avsett ein årleg stillingsprosent på 30% til 

prosjektleiing.  
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Figur 1. Organisering av prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal.  

 

2. Arbeidsmetodikk 
 

Prosjektet er ein del av Innovasjon Norge sitt nasjonale nettverk for Tredrivarar som blir drifta 

gjennom Trebasert Innovasjonsprogram.  Nettverket har kvartalsvise samlingar der ein utvekslar 

erfaringar og får fagleg påfyll, dette har vore nyttig for arbeidet i Møre og Romsdal. Innovasjon Norge 

har i prosjektperioden i tillegg hatt nasjonale satsingar på «Innovasjon knytt til offentlege 

anskaffingar», «Landbruksbygg i tre», «Tre og samferdsel», «Framtidens bygder»  og  «Tre og by». 

Desse prosjekta har ført til tilgang på nødvendig kompetanse og oppretting av fleire forbildeprosjekt i 

Møre og Romsdal, døme er nytt terminalbygg på Årø Lufthamn i Molde og fleire landbruksbygg.  

Tredrivaren har hatt som mål at prosjektet skal vere eit nav for kompetanse. Prosjektleiar har hatt 

innleiande møter med aktuelle byggherrar og bedrifter som har hatt konkrete prosjekt på gang for og 

avdekke deira sitt behov. I dei vidare samtalane er det ofte behov for å leige inn spisskompetanse frå 

ressurspersonar. Tredrivaren har tilbydd gratis rådgjeving i startfasen for å bidra med utvikling av 

byggeprosjekt og utviklingsprosjekt hos industrien.  Prosjektet har i tillegg tatt eige initiativ for å rette 

fokus på områder som har hatt eit potensiale.   

 

Styringsgruppe 

Anne Berit Løset (Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Leiar 

Willy Loftheim (Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Sivert Gravem (Innovasjon Norge) 

Helge Aarset (Arkitektforeningen i Møre og Romsdal) 

Hallvard Brusethaug (Møre og Romsdal skognæringsforum)  

Aasmund Bunkholt (Trefokus)  

Prosjektleiar (30% stillingsressurs) 

Kåre Kristen Totlund (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) 
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3. Resultat 
 

I dette kapittelet blir hovudresultata presentert, dei er fordelt på kapitla berekraftig byggeri og 

Trebasert industri.  

3.1. Berekraftig byggeri 
Erfaringane viser at det er stor interesse for bruk av tre som byggemateriale i Møre og Romsdal. 

Samtidig er det eit stort behov for auka kompetanse om løysingar og eigenskapar blant både 

byggherre, entreprenør og planleggarar. For og lykkast med målet om auka bruk av tre som 

byggemateriell er det nødvendig at ein kjem i kontakt med byggherre i ein tidleg fase før detaljane er 

lagt. Det er viktig å kunne tilby tilgang til kompetanse og ta kostnaden med dei første treffpunkta for 

å lykkast. For å få opp gode forbildeprosjekt som viser moderne bruk av tre er det avgjerande at 

byggherre/entreprenør har ressurspersonar med god kompetanse om bruk av tre under 

byggeperioden. Repetisjonar av trebygg med same byggherre og entreprenør fører til god 

kompetansebygging og lettare realisering av neste prosjekt. Vidare er det avgjerande at 

dokumentasjon for løysingane og treet sine eigenskapar blir utarbeidd for å komme eit steg vidare.      

Byggeprosjekt som Tredrivaren har vore i kontakt med, og som enten er bygd, eller planlagt bygd og 

som inneheld omfattande bruk av trevirke som byggematerial er presentert i tabellen under.  

Byggeprosjekt Kva Utbygger Status Involveringsgrad 

Romsdal VGS Nybygg, ca 
12.000 m2 
Massivtre i 
vegger og tak 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Forprosjekt, 
behandlast i 
Fylkestinget des. 
2014 

Initiativtakar for 
gjennomføring av  
muligheitstudie 

Rindal skimuseum Påbygg i 
massivtre, 
vegger og tak 

Nordmøre 
Museum 

Ferdig bygd Støtte til utredning 
om bruk av 
massivtre  

Romsdalsmuseet Massivtre og 
limtre i 
kombinasjon 
med andre 
materialar 

Romsdalsmuseet Under bygging Støtte til teknisk 
vurdering av 
takkonstruksjonar 

Molde Lufthamn 
Årø 

Massivtre i 
dekker og tak 
– limtre i 
konstruksjon 

Avinor Ferdig bygd Pilot i det nasjonale 
prosjektet «Tre og 
samferdsel» 

Grøn Fjordsenter 
Geiranger – påbygg 

Massivtre  Stiftinga Grøn 
Fjordsenter 

Under bygging Deltatt på noen 
møter 

Landbruksbygg i tre Ulike løysingar 
i slepplaft, 
element og 
massivtre, 
samt 
limtre/heiltre i 
konstruksjonar 

Gardbrukarar Fleire er bygd Fleire av bygga var 
pilotar i det 
nasjonale 
prosjektet 
«Landbruksbygg i 
tre» 
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Verdsarvbustaden i Norddal kommune er pilot i det nasjonale prosjektet «Framtidens bygder», Møre 

og Romsdal Arkitektforening er prosjekteigar, mens Tredrivaren har deltatt i styringsgruppa. I 

prosjektet er det gjennomført ein arkitektkonkurranse, og det vert arbeid med å få på plass ein 

byggherre for realisering av bygget.  

Tredrivaren har i tillegg vore i kontakt med fleire andre byggeprosjekt som fortsatt kan vere aktuelle 

for bruk av tre som byggemateriell. Døme er Økoparken i Tingvoll og Grand Fiære i Molde. Nokon 

prosjekt som det har vore kontakt med har valt andre byggemateriell enn tre, døme er 

Tindemuseumet på Åndalsnes og Idrettshallen i Rindal.   

 

3.2. Trebasert industri  
Tredrivaren har arbeidd med å auke foredlinga av skogressursane i Møre og Romsdal, samt bidra til å 

vidareutvikle ny og eksisterande treindustri. Prosjektet har ofte blitt nytta som eit bindeledd mellom 

aktuelle søkarar og Innovasjon Norge.   

Tabellen under viser hovudaktivitetane gjennomført i prosjektperioden for Tredrivaren.  

Kva Status Involveringsgrad 

Infomøte om Lean og 
støtteordningar 
gjennom Innovasjon 
Norge  

Gjennomført hausten 2013 i 
Surnadal  

Arrangør 

Virkeseigenskapar til 
grana på 
Nordvestlandet 

Rapport er utarbeidd og fagdag 
gjennomført. Eigen finansiering.  

Oppdragsgjevar 

Oppretting av 
bedriftsnettverk på 
Nordmøre 

Forprosjekt gjennomført i regi 
av SIV industriinkubator 
Surnadal. Bedriftene har takka 
ja til deltaking i eit 3- årig 
hovudprosjekt. Arbeide med 
prosjektplan og finansiering. 

Samarbeidsprosjekt med SIV 
industriinkubator og Surnadal 
kommune.  

Landbruksbygg i tre Arbeidsmøter med 4 bedrifter 
gjennomført. Temaet blir lagt 
inn i det planlagde 
bedriftsnettverket på 
Nordmøre. 

Arrangør  

Amdam sag og høvleri 
AS 

Forprosjekt – produksjon av 
brenselsflis. Gjennomført.  

Rådgjeving  

Biocluster Møre Forprosjekt gjennomført. Pågår 
arbeid med utarbeiding av plan 
for hovudprosjekt og 
finansiering av dette.  

Møre og Romsdal Biobrensel (MRBB) 
er prosjekteigar. Vidareføring av 
resultata frå prosjektet 
«Virkeseigenskapar til grana på 
nordvestlandet».  
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3.2.1.  Nettverk for trebedrifter på Nordmøre 

Treindustrien på Nordmøre har lange tradisjonar og er fortsatt ein av områdets viktigaste og mest 

verdiskapande næringar. Spesielt gjeld dette kommunane Surnadal og Rindal. Etter dialog med SIV 

industri-inkubator AS i Surnadal og Surnadal kommune vart det bestemt at det var eit ønskje om å 

opprette eit eige nettverk for treindustrien. SIV industri-inkubator AS v/Magne Løfaldli er 

prosjektleiar. Forprosjektet er no avslutta og følgjande bedrifter ønskjer å delta i eit 3-årig 

hovudprosjekt: 

 Kvatro AS 

 MøreTre AS 

 Bøfjorden sag og høvleri AS 

 Solem Sag AS 

 Rindalshytter AS 

 Tømmervåg Tre AS 
 

I tillegg er det interesse frå Landbygg AS og Husasnotra om deltaking i nettverket.  

Hovudprosjektet er planlagt gjennomført over 3-år, med start i januar 2015. Mål for hovudprosjektet 

er som følgjer: 

 Kunnskapsoverføring  

 Vidareutvikle eksisterande og nye framtidsretta produkt i tre som er industrielle og 
repeterbare 

 Auke foredlinga og verdiskapinga av lokalt produsert virke 

 Vidareutvikle deltakande bedrifter for og å møte framtidig konkurranse, samt ta nye 
marknader  

 Starte og gjennomføre prosessar for automatisering og effektivisering av produksjon i 
bedriftene 

 Styrke treindustrien i fylket generelt og spesielt i dei deltakande bedriftene  
  

3.2.2. Råvareanalyse for virkeseigenskapar for grana på Nordvestlandet  

Tredrivaren har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utført ein råvareanalyse for gran i 

områda nord for Sognefjorden til og med Møre og Romsdal fylke. Arbeidet vart utført av Silvinova AS 

og hadde eigen finansiering, med støtte blant anna frå Innovasjon Norge. Det er utarbeid rapport for 

arbeidet. 

Analysen har sett nærmare på dei ulike virkeskvalitetane og foreslått produkt som denne grana er 

eigna til. Resultata viser at grana har gode virkeseigenskapar og har eit stort bruksområde. Den har 

god styrke, gode fibereigenskaper, høg mengde friskkvist, lite med kvaelommer og god stammeform. 

Analysen viser at potensialet for avverking av gran framover er over 1 million kubikkmeter årleg.  

Målet med gjennomføring av analysen om virkeseigenskapane for grana var å legge til rette for auka 

interesse for etablering av ny industri. Selskapet Møre og Romsdal biobrensel AS (MRBB) har no 

gjennomført eit forstudie på etablering av eit Biocluster i fylket og arbeider no vidare med etablering 

av eit hovudprosjekt.  
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4. Prosjektøkonomi 
 

4.1. Finansiering/budsjett  
Prosjektets sitt budsjett var i utgangspunktet utarbeidd berre for året 2012. Budsjettet og 

finansieringa er visst i tabellen under.  

Kven Kva 
Budsjett 

Merknad 
Årleg 

Fylkesmannen Eiga stilling 240 000 Prosjektleiar 

  BU- midlar 60 000   

        

Fylkeskommunen Midlar 100 000   

        

Innovasjon Norge Trebasert innovasjonsprogram 350 000   

        

TOTALSUM   750 000   

 

 

4.2. Rekneskap  
Prosjektet sitt rekneskap er visst i tabellen under.  

Kva Rekneskap Budsjett Differanse 

Hovudprosjekt 96 500 110 000 13 500 

  Prosjektleiing, eige arbeid 450 000 240 000 -210 000 

Berekraftig byggeri 256 664 220 000 -36 664 

Trebasert industri 108 800 180 000 71 200 

        

Sum Tredrivaren 911 963 750 000 -161 963 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har dekt lønn og kontorhald til prosjektleiar i prosjektperioden. 

Ettersom prosjektet har gått over 3 år og ikkje i 1 år som planlagt er kostnadsposten større enn 

budsjettert. 
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5. Vegen vidare  
 

Styringsgruppa ønskjer ei vidareføring av Tredrivaren i Møre og Romsdal. Det blir no arbeidd 

med ei finansiering av ny satsing der hovudmåla frå Tredrivaren blir vidareført. Dette er 

avgjerande for å lykkast med hovudmåla om auka bruk av tre som byggemateriell og auka 

verdiskaping av skogressursane i Møre og Romsdal. Prosjektet si viktigaste rolle er å legge til 

rette for dei gode løysingane, følgje opp prosjekta og formidle erfaringane frå gjennomførte 

prosjekt til nye prosjekt. Figuren under viser  hovudtrinna i eit utviklingsprosjekt. Tredrivaren 

sin viktigast rolle vil vere i startsfasen. Vidare skal ein bidra til at gjennomførte løysingar blir 

dokumenterte slik at neste byggeprosjekt får nytte desse erfaringane. Tredrivaren vil også 

bidra til fortsatt utvikling av regional treindustri og auka bruk av tre hos regionale 

entreprenørar. Planlagt oppstart av den nye Tredrivaren er januar 2015.  
 

 

 

  

 


