Bygg I Tre
Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Det betyr at fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere
av bygg kan spille en ledende rolle i et grønt byggskifte.
Seminaret Bygg i Tre gir kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale og hvordan
innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling. Dagen avsluttes med en
dialogkonferanse og en innovativ anskaffelsesprosess rundt to prosjekter i Kviteseid kommune.
Vi oppfordrer leverandører til å delta på treseminaret. Kompetanse knyttet til bruk av tre og bærekraftig byggeri
blir et viktig kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget rundt de forestående anskaffelsene. For leverandører
som knytter seg opp mot den forstående anskaffelsen er seminaret gratis.
22 Mai 2017, Quality Straand Hotell Vrådal – Velkommen .
Påmelding via linken; https://goo.gl/forms/OeAUgPbgy6t0RVns1
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Bærekraftig byggeri – muligheter og erfaringer
Trefokus samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor
skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Vi går en en innføring i moderne
bærekraftig byggeri. Teamet vil være både nye bygg og rehabilitering av
eldre bygninger. Det vil bli presentert ulike byggemetoder og eksempler
på skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og administrasjonsbygg
som er bygd i tre. Vi vil også få en innføring i hvordan det kommunale
planverket kan benyttes. For mer info sjekk; http://www.trefokus.no/
Politisk forankring av bærekraftige løsninger og hvordan
gjennomføre en innovativ anskaffelse
Der byggherren er bevisst og går i dialog med markedet omkring
funksjon og behov, så bidrar markedet i stor grad med både nye, gode og
klimavennlige løsninger og disse er gjerne i tre. Cecilie Møller Endresen
forteller om nødvendig ledelsesforankring og hvilke effekter og gevinster
innovative anskaffelser for for både det offentlige og for det private
næringslivet. For mer info sjekk;
http://innovativeanskaffelser.no/
Pause – kaffe, frukt og mingletid
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Realisering av kostnadseffektive massivtreprosjekter
Rolf Hagen forteller oss om fordeler og ulemper ved å bygge i tre
sammenlignet med andre byggematerialer. Vi får også høre om erfaringer
fra prosjekter i regi av Statsbygg og FutureBuilt i Oslo regionen, bECOs
jobbing med massivtre i Telemark, entrepriseformer og fordeler/ ulemper
med ulike typer forespørsler og anskaffelsesmodeller. For mer info sjekk;
http://www.radiorjukan.no/nyheter/1074/bygginnovasjon-fra-tinn/
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Fremtidens konstruksjonssystemer og kledningsmaterialer i tre
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Lunch
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Tre – positive effekter for helse og energibruk
For mer informasjon sjekk;
http://www.treteknisk.no/forskning/prosjekter/wood2new

13.15

30

Leilighetsprosjektet Åkle i Iveland
Iveland kommune med sine 1350 innbyggere har gjennom offensiv
satsing utviklet sentrum ved å bygge leilighets- og forretningsbygg i
massivtre. 40 leiligheter er planlagt, 20 bygd og 16 er solgt. I tillegg har
man etablert møteplasser ved å samlokalisere kafe, bibliotek, butikker,
parkanlegg, parkeringskjeller mm. Effekten har vært befolkningsøkning i
kommunen, folk har flyttet hjem, et levende sentrum og spesielt enslige
og eldre har fått et mer sosialt liv ved at de har flyttet fra utkanten og inn i
sentrum. En suksess for Iveland! For mer info; sjekk
https://www.facebook.com/sentrumsutviklingiveland/

13.45

20

14.05

10

Hvordan kan kommuner, entreprenører og private utbyggerne få
hjelp til sine byggeprosesser?
Per Arild Åsheim er vår regionale pådrivere innen innovativt trebruk.
Han gir oss informasjon om bistand og kompetansemiljøer som kan
benyttes ved i byggeprosesser.
Avslutning treseminaret og veien videre
Fremtiden er fornybar, industrialisert og trebasert!
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Pause og enkel servering

14.4517.00
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Dialogkonferanse
Kviteseid kommune skal bygge et leilighetsbygg midt i sentrum. I tillegg
skal de rehabilitere skolen i bygda.
På dialogkonferansen ønsker kommunen dialog med aktører som kan
være interesserte i utbyggingen av nytt leilighetsbygg. Dette gjelder både
entreprenører til gjennomføring, investorer og/eller leietakere. I tillegg
ønskes dialog om fremtidige løsninger for rehabilitering av skolen.
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Mer informasjon kunngjøres på Doffin før påske.
Befaring

Arrangør; Bygg i Tre/ByRegionsprogrammet i Vest-Telemark i samarbeid med Nasjonalt program for
leverandørutvikling og Kviteseid Kommune.
Kontaktperson, Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93 25 94 72.

