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Om de ulike organisasjonene
Treindustrien skal legge til rette for næringsutvikling og  
konkurransekraft i verdikjeden gjennom næringspolitisk arbeid 
i Norge og EU. Treindustriens Landsforening (TL) er tilsluttet 
BNL og NHO. Treindustrien er et medlemskapsbasert service-
kontor som drives sammen med bransjeforeningen Tre-
industriens Landsforening, hvor begge ledes av samme adm. 
direktør. Gjennom samarbeid med myndigheter og andre 
organisasjoner er det av avgjørende betydning for treindu-
strien, skognæringen og byggenæringen å utvikle konkur-
ransedyktige rammebetingelser. Dette ved å allokere arbeids-
innsats og midler mot bransjens prioriterte satsningsområ-
der. Treindustrien har også ansvar for å legge til rette for 
hensiktsmessig kompetanseutvikling i verdikjeden. Treindu-
strien skal gjennom TL ha en aktiv rolle i det arbeidsgiver-
politiske arbeidet. Samarbeidet med BNL og de andre bran-
sjene i byggeindustrien står sentralt. Medlemsservice og 
informasjon er også en viktig oppgave overfor medlemmene. 
Treindustrien er lokalisert i NHO-felleskapet i Næringslivets 
Hus i Middelthuns gate 27 på Majorstua. Treteknisk, TreFokus 
og Stiftelsen Norges Byggskole  er samlokalisert på Blindern.

Treteknisk arbeider med forskning, utvikling, kunnskaps-
formidling og kontroll- og sertifiseringsordninger knyttet 
til treindustriell virksomhet. Treteknisk skal på utvalgte 
områder være i den internasjonale forskningsfronten.  
Treteknisk er organisert som en forening og hovedtyngden 
av medlemmene er fra treindustrien.

Byggskolen er en stiftelse hvor stifterne er Treindustrien 
og Treteknisk. Hovedarbeidsområdet er kompetanseformid-
ling, kursvirksomhet og kompetanseutvikling overfor tre-
industrien og denne industriens kunder. Byggskolens tilbud 
leveres i samspill med Treteknisk Institutt.

TreSenteret, som holder til på NTNU i Trondheim, er  
organisert som en forening som arbeider for å styrke  
trematerialets rolle i undervisning og forskning ved NTNU 
og andre tekniske utdanningsinstitusjoner. Dette for å bidra 
til kompetanse i det prosjekterende og utførende ledd  
i byggenæringen. Skogeierforbundet, Treindustrien og Tre-
teknisk er de tre største medlemmene i foreningen. 

TreFokus er et aksjeselskap som eies av Treindustrien og 
Skogeierforbundet. TreFokus er skog- og trenæringens felles 
organisasjon for markedsutvikling og informasjon med fokus 
på økt bruk av tre i bygg knyttet til by- og stedsutvikling.
 
Fokus på samarbeid – eksempler
Daglig ledere i de fem deltagende organisasjonene i Trenett-

verket utgjør Treindustriens ledergruppe, som ledes av 
administrerende direktør i Treindustrien. 

Organisasjonene i Trenettverket har et tett og nært  
samarbeid for å fremme næringsutvikling i treindustrien og 
i verdikjeden. Dagsorden påvirkes av markedsforhold, den 
politiske situasjon, raske endringer i omgivelsene, og  
medlemmenes langsiktige og kortsiktige behov: 

 ● Den løpende dialogen med industrien og aktuelle saker 
fra de respektive styrene.

 ● Markedsforhold og konkurransesituasjonen.
 ● Dialog med andre bedrifter, aktører og organisasjoner  

i verdikjeden og byggenæringen.
 ● Næringspolitikk og rammebetingelser
 ● Initiativer og pålegg fra myndigheter og relevante  

organer i Norge og i EU.
 ● Initiativer fra samarbeidende organisasjoner i Norden 

og i Europa. 
 ● Media.

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn 

Ledergruppen vurderer fordelingen og organiseringen av 
arbeidet i sine faste møter og fortløpende dialog. Mange av 
arbeidsoppgavene er av en slik karakter at det krever at flere 
av organisasjonene samarbeider. Noen eksempler på dette 
kan være: 

 ● Industrialisering.
 ● FoU-satsninger på strategisk viktige områder.
 ● Markedsutvikling og nye bruksområder.
 ● Næringspolitiske spørsmål.
 ● Utvikling av insitamenter som ivaretar miljø og som 

fremmer bærekraft i bygg og i samfunnsutviklingen.
 ● Kunnskapsformidling, utarbeidelse av håndbøker o.l.
 ● Kursaktivitet.
 ● Kompetanse i utførende ledd og trebasert utdanning.
 ● Initiering, utvikling og realisering av byggeprosjekter.

De sentrale aktørene i det nasjonale Trenettverket er de fem organisasjonene Treindustrien, Treteknisk, 
Byggskolen, TreSenteret og TreFokus. Disse organisasjonene samarbeider tett og organisert gjennom 
Treindustriens ledergruppe. Her legges kort- og langsiktige strategier, og oppgaver diskuteres og  
fordeles gjennom et fortløpende samarbeid.

Trenettverket 
- et verktøy for skog- og trenæringen
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Bærekraftige bygg er et fokusområde for samarbeidet mellom 
organisasjonene i Trenettverket. Kommunene er plan- 
myndighet og legger føringer på bolig og eiendomsutviklingen 
gjennom plan- og bygningsloven. Loven skal fremme bære-
kraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet, og 
framtidige generasjoner. TreFokus har fokus på kommunens 
og fylkets rolle i å fremme bærekraftige bygg- og energi-
løsninger. Treteknisk sørger for FoU på prioriterte områder 
og tilfører kompetanse, og Byggskolen sørger for kurs og 
opplæringstiltak i dette arbeidet. 

Andre eksempler på samarbeid i Trenettverket er bygge-
prosjekter som skolebygg, høyhus i tre, studentboliger og 
broer. På disse områdene aktiveres også samarbeid med 
andre aktører både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Knarvik Kirke

Når det gjelder markedsutvikling for økt bruk av tre er felles 
innsats for økt bruk av fornybare bygningsmaterialer,  
industrialisering, standardisering av trebaserte konstruk-
sjoner og produkter eksempler. Nordiske og europeiske 
prosjekter inngår også i arbeidet hvor alle de fem organisa-
sjonene er aktive i samarbeidet.

Kunder etterspør i økende grad tre som byggemateriale, og 
miljø er i ferd med å bli en konkurransefaktor. Dette skyldes 
ikke minst at Trenettverket har arbeidet målrettet med å 
synliggjøre treets miljømessige fortrinn. Organisasjonene 
har også engasjert seg i byggenæringens arbeid på dette 
området. Det gjelder for eksempel deltagelse i utviklingen 
av BREEAM i Norge. Felles FoU-prosjekter som MiKaDo og 
KlimaTre har også vært sentrale i denne sammenheng. 

FoU på strategiske områder er avgjørende for økt bruk av 
tre og utvikling og utnyttelse av skog- og treressursene. 
Initiering av FoU skjer gjennom Trenettverkets dialog med 
egen industri og skog- og trenæringen for øvrig. Trenett-
verket er også aktivt i forhold til å synliggjøre behovet for 
FoU overfor myndigheter og FoU-finansieringskilder. 

Kunnskapsformidling og informasjon er et løpende og viktig 
arbeidsområde for Trenettverket. Kunnskapsserien Fokus 
på Tre er ved siden av felles satsing på nettbasert informasjon 
to sentrale knagger i dette arbeidet. 

Kompetanse er en kritisk faktor hos alle utøvende aktører  

i byggenæringen når det gjelder å øke bruken av tre. Tre-
nettverket har de siste årene satset på kompetanseutvikling 
hos arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører.  

Utover det rent faglige samarbeider Trenettverket på 
områder som arrangementer, møter og nettsider. Det aller 
meste av treinformasjon samles på ww.trefokus.no som er 
en felles informasjonsportal, og det krysspubliseres når det 
er hensiktsmessig.

Muligheter og utfordringer
– videre utvikling av Trenettverket

Skog- og trenæringen står overfor store utfordringer, men 
også store muligheter i tiden fremover. Interessen for bruk 
av tre er økende i lys av klimautfordringene, dette både fra 
et politisk ståsted og i forhold til markedets økte interesse 
for bærekraftige løsninger. Livsløpsbetraktninger knyttet 
til bygg må vektlegges i fremtidens bygg som et ledd i å løse 
klima- og miljøutfordringene. 

Samtidig er næringen presset pga. bortfall av kapasitet på 
treforedlingssiden og et svakt europeisk byggemarked. 
Økningen i råvareeksporten fortsetter på bekostning av 
norsk verdiskaping. Parallelt øker importen av bygningsele-
menter og moduler kraftig. Sterk konkurranse både  
i tømmermarkedet og i ferdigvaremarkedet stiller krav til 
bedre rammebetingelser for å utvikle konkurranseevnen til 
treindustrien og resten av verdikjeden. Dette fordrer økt 
innsats fra fellesskapets side på flere områder. 

Dialog med myndighetene for å oppnå konkurransedyktige 
rammebetingelser, fortsatt fokus på markedsutvikling, 
bidrag til økt fokus på bærekraftige løsninger i bygg,  
innovasjon og kompetanse, samt målrettet profilering, vil 
være sentrale 
arbeidsområder  
for Trenettverket 
fremover. 

Gjennom felles 
planverktøy er det 
etablert klare mål 
for fellesskapet i 
Trenettverket. Mar-
kedsområder som 
følger av økt grad av 
fortetting og urbani-
sering, rehabilitering, 
industrialisering, 
kommunale klima-
planer og kompetanseutvikling peker seg ut som viktige. 
SKOG22-strategien ble lagt frem i 2015, og anbefalingene 
fra denne nasjonale strategien vektlegges i strategisk 
næringsutvikling. 

Samarbeid med omgivelsene er en forutsetning for å løse 
felles utfordringer og for å utløse muligheter. Trenettverket 
er godt rustet til å utvikle seg til et enda mer målrettet 
verktøy for treindustri og skognæring.

Knarvik Kirke
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Treindustriens årsmelding 2015
Generalforsamling 2015
Treindustrien og TL holdt sine generalforsamlinger i Tallinn 
25. april. Det deltok representanter fra 14 medlemsbedrifter 
og 79,5 prosent av stemmene var representert. Årsmøteleder 
var adm. direktør Åge Holmestad i Moelven Limtre AS.  
Regnskap for 2014 ble godkjent. Generalforsamlingen tok 
styrets orientering om budsjett 2015 til orientering.  
Kostnadsutligning og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Organisasjon
Treindustrien har kontor i Næringslivets Hus i Middelthuns 
gate 27 på Majorstua. Treindustriens sekretariat har bestått 
av administrerende direktør Heidi Finstad, teknisk sjef Espen 
Tuveng og administrasjonssekretær Helene Kristin Amundsen. 
Arthur Selvig fra Moelven har utført oppdrag for Treindustrien.

Det bransjeinterne samarbeidet
Treindustriens styre gir - i egenskap av bransjestrategisk 
organ - føringer for det bransjeinterne samarbeidet. Organi-
sasjonene Treindustrien, Treteknisk, TreFokus, TreSenteret 
og Byggskolen utgjør til sammen Trenettverket. Dets  
primære oppgave er å sette strategiene ut i livet. Treindustri-
ens ledergruppe består av daglige ledere i Trenettverket og 
ledes av administrerende direktør i Treindustrien.

Bransjeintern møtevirksomhet
Det er etablert et felles måldokument og en felles handlings-
plan for organisasjonene som inngår i Trenettverket.

NOBB-Faggruppen for trelast har fokus på miljødoku-
mentasjon, BREEAM-NOR og PEFC i NOBB. NOBB-Faggruppen 
bidrar til Standardiseringsutvalget for elektronisk sam-
handling og EDI-handelsmeldingene.

Treindustriens Utvalg for Trebeskyttelse (TUT) arbeidet  
i 2015 med produktkvalitet, markedsaktiviteter i proff- og 
forbrukermarkedet, selgersupport og samarbeidet innenfor 
Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR). TUT hadde to ordinære 
møter i 2015. TUT er representert i styrene for NTR og Norsk 
Impregneringskontroll. Treteknisk utøvde sekretærfunksjonen 
for TUT i 2015.

Samarbeid med andre organisasjoner
BNL
Treindustrien har hatt et nært samspill med BNL også i 2015.    
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien deltar 
som fast medlem i ukentlige bransjedirektørmøter i BNL. 
Agenda er løpende næringspolitisk arbeid og prosesser i tillegg 
til faglige og markedsrelaterte problemstillinger. Styreleder 
Bjarne Hønningstad i Treindustrien sitter også i styret i BNL. 

Samarbeid i verdikjeden i skognæringen
Det har vært lagt stor vekt på samarbeid med andre  
organisasjoner som er en del av verdikjeden skognæringen. 
Følgende organisasjoner inngår i Verdikjeden Skog og Tre: 
Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Skog-

eierforbundet, Norskog, LO, Fellesforbundet, Maskin-
entreprenørenes forbund og Nobio. Det foreligger en samar-
beidserklæring mellom organisasjonene i Verdikjeden Skog 
og Tre. Hensikten med samarbeidet er å sørge for et felles 
budskap fra næringen for å bedre rammevilkårene for verdi-
kjeden. Det har vært høy aktivitet i samarbeidet med jevnlige 
møter. Verdikjeden Skog og Tre har ikke eget sekretariat, og 
hele samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. Dette 
har hittil vist seg å være en effektiv samarbeidsform som ikke 
har krevd økonomiske ressurser utover det som allerede 
ligger i organisasjonene som deltar. Treindustrien hadde også 
i 2015 oppgaven med å koordinere møter og prosesser.

Verdikjeden Skog og Tre

Fagbevegelsen
Samarbeid mellom organisasjonene i skognæringen og  
fagbevegelsen ble videreført i 2015.

Treforedlingsindustriens bransjeforening
Treindustrien og Treforedlingsindustriens bransjeforening 
samarbeider meget godt. Gjennom 2015 har det vært hyppig 
dialog for å koordinere og samkjøre den trebaserte industriens 
interesser inn i ulike nasjonale strategiprosesser.
 
NHO
Treindustrien har i 2015 samarbeidet med NHO om innføring 
av 60 tonn for tømmervogntog, modulvogntogordningen og 
eiendomsskatt på verk og bruk, for å nevne noen aktuelle 
saker.

Samarbeid med myndighetene
Treindustrien har hatt direkte samarbeid med flere fylker og 
kommuner.

I forbindelse med forskriftsendringen som åpner for 60 tonn 
for tømmervogntog har det vært et ustrakt samarbeid mellom 
Verdikjeden Skog og Tre, kommuner, fylker og vegmyndig-
hetene både regionalt og nasjonalt.

Treindustrien har deltatt i et forum for tilsyn som er ledet 
av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). Følgende organisa-
sjoner er tilknyttet forum for tilsyn: Treindustrien, Bygge-
vareindustrien, Norsk Trevare, Norsk Stålforbund, Norsk 
stålforbund, Tekna, Virke, VA- og VVS produsentene, og Glass 
og fasadeforeningen. Hensikten med forumet er å forsterke 
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samspillet mellom bransjene og myndighetene i arbeidet 
med å fremme seriøsitet i byggenæringen. 

Internasjonalt samarbeid
Det europeiske samarbeidet foregår hovedsakelig innenfor 
paraplyorganisasjonen CEI-Bois og sektororganisasjonen 
EOS (trelastproduksjon). Påvirkningskraft overfor EU  
i næringspolitiske saker står sentralt. CEI-Bois har vært 
gjennom en omstillingsprosess hvor organisasjonen har 
redusert bemanningen og utarbeidet en ny strategi. Målet 
er en europeisk organisasjon som har større fokus på det 
næringspolitiske påvirkningsarbeidet inn mot EU.

 

Studentboliger Remmen, Halden

Norge samarbeider med Sverige gjennom EOS, med spesielt 
fokus på økt bruk av tre. Treindustrien deltar sammen med 
Sverige i prosjektet «European Wood Initiative» som arbeider 
for bedret markedsadgang og økt trebruk i Asia. Østerrike, 
Tyskland og Frankrike har nå gått ut av samarbeidet. Sverige 
og Norge har fokus på at EOS skal ta eierskap til prosjektet. 
Det nordiske bransjesamarbeidet bidrar til sterkere påvir-
kningskraft overfor resten av Europa og EU.

Arbeidet med EUTR og vilkårene for trebruk i bygg i lovverk, 
byggeforskrifter og mandaterte CEN-standarder er videre-
ført i 2015. Samarbeidet mellom EOS og European Timber 
Trade Federation om finansiering av promosjonsprosjektet 
«Wood: Growing Cities» fortsatte i 2015 med mål å utvikle 
en nettbasert verktøykasse, felles kampanjestrategi og 
synlighet overfor EU-myndighetene.

Nasjonale strategier 
SKOG22-strategien ble fremlagt i januar 2015. Strategien 
har vært prioritert høyt fra Treindustrien, og har vært et 
fundament i det næringspolitiske arbeidet gjennom 2015. 
SKOG22-anbefalingene legges til grunn i andre nasjonale 
og næringspolitiske strategier som har vært under arbeid  
i 2015. Treindustrien er engasjert i flere strategiarbeid knyt-
tet til det grønne skiftet.

Prosjekter
 ● Det ble gjennomført et arrangement i samarbeid med 

Byggevareindustrien med fokus på netthandel og  
kjedenes rolle i markedsutviklingen. 

 ● EPD-prosjekt: Det ble gjennomført oppdatering av  
6 EPDer på bransjenivå i 2015.

 ● WEB: Det ble startet et prosjekt i 2014 med henblikk på å 
oppgradere WEB-løsningen til organisasjonene i Trenett-

verket. Prosjektet sees i sammenheng med konklu-
sjonene i organisasjonsutvalgets rapport som ble frem-
lagt i 2013. Prosjektet har som mål å avsluttes i 2016.

 ● Oppdatering av grunnlaget for rapportering og statistikk 
ble gjennomført i 2015.  

 ● AskeVerdi.
 ● Utførelsesstandard for trekonstruksjoner.
 ● Ny TEK.

Skogsertifisering 
Treindustrien er tilsluttet PEFC-Norge og hoveddelen av norsk 
trelastproduksjon er PEFC-CoC-sertifisert. To tredeler av all 
sertifisert skog i verden er PEFC-sertifisert og PEFC er nå 
anerkjent i de viktigste landene som har en egen politikk for 
grønne offentlige innkjøp. I Norge er PEFC og FSC likestilt  
i den nasjonale BREEAM-ordningen. Revisjon av PEFC-
standarden ble utført i 2015.

Et industriinitiativ har startet arbeid med nasjonal risiko-
vurdering knyttet til FSC. Målet på sikt er å få på plass en 
norsk FSC standard for å møte kundebehov.

Kompetanse, forskning og utvikling 
Innenfor kompetanse og FoU er det Treteknisk, TreSenteret 
og Byggskolen som ivaretar Treindustriens primære interes-
ser. Synergier og tettere samarbeid innad i Trenettverket 
har vært vektlagt i 2015. Utvikling av Treteknisk for å møte 
økende konkurranse har vært prioritert, ut fra målsetningen 
om at Treteknisk skal være et foretrukket forskningsinstitutt 
av medlemmer og andre samarbeidspartnere. Samarbeidet 
med NTNU, SINTEF Byggforsk, UMB, og Skog og Landskap 
fokuseres.

 
Åsveien skole, Trondheim

Treindustriens utvalg 
Treindustrien har flere utvalg og prosjektgrupper med betyde-
lig deltagelse fra medlemsbedriftene som grunnlag for 
prioriteringer av vesentlige forhold for medlemmene. Utval-
genes sammensetning er presentert bakerst i årsmeldingen.
 
Trebeskyttelse 
Innenfor Nordisk Trebeskyttelsesråd videreføres samarbeidet 
med særlig vekt på produktkvalitet, feltforsøk og tester. 
NTR arbeider planmessig for også å få med produsenter 
som utvikler og anvender nye trebeskyttelsesmidler. Metoder 
for kontroll av produksjon og produktkvalitet står sentralt  
i dette arbeidet.
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Utvikling for treindustrien 2015
Produksjon og lager
Skurlastpoduksjonen i 2015 ble 2,44 mill. m³, en økning på 
1.5 % fra 2014. Høvellastproduksjonen ble 1,32 mill. m³, en 
økning på 1,1 % fra 2014. Impregnertproduksjonen ble 0,43 
mill. m³, en økning på 4,5 % fra 2014.

Utgående tømmerlager på tomt ble 338.000 m³. Utgående 
skurlastlager ble 363.000 m³, en nedgang på 21.000 m³  
i forhold til fjoråret.

Hjemmemarked 
I følge SSB ble det gitt 30.927 igangsettingstillatelser for 
nye boliger i 2015. Dette er en økning på ca. 14 % i forhold 
til 2014. Igangsatt næringsbyggareal hadde en nedgang på 
2,8 % i forhold til 2014.

Eksport
Norsk trelasteksport ble 561.621 m³. Opp 9 % fra 2014. De 
største mottakerlandene er Tyskland (21,7 % andel), Danmark 
(18,7 %), Sverige (16,0 %), Belgia (13,2 %), Nederland (10,7 
%) og Storbritannia (8,3 %). Mens Tyskland, Sverige, Nederland 
og Storbritannia hadde en volumøkning, gikk eksporten til 
Danmark og Belgia noe ned.

Import
Importen av trelast var 978.050 m³, en økning på 1 % fra 
2014. Importen fra Sverige utgjorde 93 %. Mer enn halvparten 
av importen fra Sverige var høvellast og impregnert.

Tømmer
Skogeierne solgte i alt 10,3 mill. m³ tømmer til industriformål 
i 2015. Det er 4.3 % mer enn året før. Hogsten i norske skoger 
representerer under 50 % av årlig tilvekst. Avvirkningen av 
sagtømmer ble 5,0 mill. m³, noe som er 2,3 % mer enn i 2014. 
Avvirkning av massevirke ble ca. 3,9 mill. m³. Opp 7,7 % fra 
fjoråret. 

Det ble eksportert 1,36 mill. m³ sagtømmer i 2015, 32 % 
mer enn i 2014. Dette henger sammen lav Norsk kronekurs 
og og stor etterspørsel etter sagtømmer både i Sør-Sverige 
og i Europa. Det ble eksportert 2,52 mill. m³ massevirke  
i 2015, 13 % mer enn i 2014.

Marked for trelast i Norge
Produksjonen av høvellast økte med 1 % fra 2014 til 2015. 
Importen av høvellast økte også med 1 %. Byggevare- 
handelen hadde en omsetningsvekst på 5,2 %, hvor proff-
omsetningen står for den største økningen. 

Vedlikeholdsmarkedet er fortsatt det viktigste markedet for 
trelastindustrien (ROT: rehabilitering, oppussing og tilbygg). 
En svakere norsk krone har bedret konkurransekraften på 
eksportmarkedene samtidig som importen har bremset opp.

Skurlast	  furu
242 572	  
25	  %

Skurlast	  gran
189 789	  
19	  %Høvellast	  gran	  og	  furu

319 706	  
33	  %

Impregnert
225 983	  
23	  %

Import	  av	  trelast	  2015
[m3]
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16	  %

Belgia
73 975	  
13	  %

Nederland
59 862	  
11	  %

Storbritannia
46 747	  
8	  %

Andre
64 306	  
11	  %

Eksport	  av	  trelast	  per	  land	  2015
[m3]
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TreFokus AS eies av Treindustriens Landsforening og Norges 
Skogeierforbund. Selskapets visjon er at tre skal bli et fore-
trukket materiale innenfor konstruktive og estetiske bruks-
områder og det naturlige materialvalget for å skape attrak-
tive og gode omgivelser.

For å oppnå økt og riktig bruk av tre skal TreFokus bidra til at:
 ● Treets fortrinn er godt kjent blant profesjonelle, private 

og politiske beslutningstagere
 ● Fokus på bærekraft/trebruk blir en naturlig del av  

kommunale planprosesser
 ● Tre blir et foretrukket materiale innenfor konstruktive 

og estetiske bruksområder for å skape miljøriktige, 
attraktive og gode omgivelser

 ● Industrialiseringen i verdikjeden øker
 ● Treets miljøegenskaper blir et konkurransefortrinn

Glimt fra virksomheten 
TreFokus har basert virksomhet og aktiviteter på et operativt 
og nært samarbeid med Treteknisk, TreSenteret, relevante 
FoU-miljøer og eiernes organisasjoner og bedrifter. Det er 
også et tett samarbeid med ulike aktører i byggenæringen, 
i første rekke BYGG21, NAL, Norwegian Green Building 
Council, Zero, Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og alle de 
«regionale tredriverne». Et resultat av dette er bl.a.  
gjennomføring av en rekke arrangementer med fokus på 
trebruk og utvikling av en rekke byggeprosjekter.

TreFokus arbeider langsiktig og strategisk med aktiviteter 
på områder som bidrar til utvikling av tre som produkt, og 
som bidrar til at tre blir et viktig element i utvikling av en 
bærekraftig byggenæring.

TreFokus skal løpende utvikle «verktøykasser» for viktige 
målgrupper som arkitekter, rådgivende ingeniører og forbruk-
ere. Web-basert informasjon, sosiale medier, «Fokus på Tre», 
«Byggebeskrivelser» og miljøinformasjon er sentrale elemen-
ter i verktøykassen. Utviklingen av disse skjer i nært  
samarbeid med Treteknisk og andre kompetansemiljøer. 
Utviklingen av en ny og oppdatert bransjeweb har vært en 
sentral satsing i 2015 som skal sluttføres primo 2016.

TreFokus har i løpet av 2015 vært initiativtaker, partner eller 
bidragsyter på mer enn 25 ulike arrangementer som har 
fokusert på trebruk og utvikling av tre som materiale over 
hele landet. Dette omfatter også trekurs for rådgivende 
ingeniører i samarbeid med TreSenteret, NTNU og Treteknisk. 
Sammen med Treteknisk, Arkitektbedriftene og NAL ble den 
tredje nasjonale «Trearkitekturdagen» arrangert i 2015. Her 
ble også Treprisen delt ut, denne gang til Jarmund/Vigsnæs 
Arkitekter. TreFokus har også hatt et løpende samarbeid 
med utdanningsmiljøene i Bergen gjennom nettverks- 
organisasjonen Treklang, og har bidratt til at Høgskolen  
i Bergen utvikler/oppretter et eget studium knyttet til «bære-
kraftig byggeri».

TreFokus har i samarbeid med andre sentrale aktører  
i bransjen - i første rekke Treteknisk, NAL og regionale aktører 
- arbeidet med å etablere og utvikle gode forbildeprosjekter 
knyttet til bygging med tre. Dette arbeidet skjer i og rundt 
byer og tettsteder over hele landet, gjerne i samarbeid med 
kommuner og fylkeskommuner.

I samarbeid med regionale aktører, Treteknisk og andre 
kompetansemiljøer bidrar TreFokus til utvikling av konkrete 
utbygginger og byggeprosjekter. I 2015 har det blitt realisert 
og vært under utvikling en rekke prosjekter – skoler, boliger, 
studentboliger, omsorgsbygg og næringsbygg – hvor Tre-
Fokus har hatt en rolle i prosjektutviklingen. Et av de mest 
profilerte og omtalte er «Treet» – verdens høyeste moder-
ne trebygg – en boligblokk i Bergen på 14 etasjer basert på 
bærekonstruksjon i limtre og moduler, som ble formelt åpnet 
på slutten av 2015.

 Treet, Bergen

TreFokus har vært aktiv på flere arenaer for å synliggjøre 
treets bidrag i utvikling av en mer bærekaftig byggenæring. 
Dette skjer delvis i samarbeid med andre aktører, bl.a. Future-
Built, NAL og ZERO. På ZERO-konferansen ble bygg trukket 
fram blant «de grønne spydspissene» som var konferansens 
hovedtema. TreFokus var også involvert i å utvikle og  
realisere ZERO-Expo, en utstilling i tilknytning til konferansen 
som synliggjorde skog og tre som en viktig del av «det  
grønne skiftet».

Sammen med Treteknisk og bygg.no etablerte TreFokus i 2011 
en årlig pris, «Årets Trebyggeri». Prisen skal gå til «det beste 
og mest innovative treprosjektet» som sluttføres hvert år. 
Prisen deles ut på Byggedagene og i 2015 var det handels- og 
næringsbygget «Almenningstråkket» som fikk prisen.      

TreFokus 
- med fokus på TRE
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Byggskolen
Norges Byggskoles formål er å drive opplærings- og  
utdannelsesvirksomhet rettet mot trebasert industri og 
øvrig byggenæring. Byggskolen skal spesielt bidra til økt 
kompetanse i den trebaserte industrien og blant denne 
industriens kunder.

Organisasjon
Byggskolen har i 2015 hatt 2 fast ansatte, John Barbakken 
og Jan Skyrudsmoen. Turid Sigvartsen har vært leid inn som 
daglig leder i en 20 %-stilling.

Byggskolen har vært igjennom en stor omstilling. Målsetning 
er at Byggskolen skal være det naturlige valg for kompe-
tanseutvikling innen trebasert industri og denne industriens 
kunder. I 2015 ble det besluttet å endre driftsform, ved  
at Byggskolen løser sitt oppdrag i nært samarbeid med Tre-
teknisk. 

Treindustriens Bedriftsskole
Byggskolen har i 2015 hatt ett NOKUT godkjent fagskole-
tilbud: Treindustriens Bedriftsskole (deltid 1 ½ år).  
10 studenter fra Treindustriens Bedriftsskole avsluttet sin 
utdanning med presentasjoner av eksamensprosjekter og 
individuelle muntlige eksamener i april 2015.

Studenter ved Treindustriens Bedriftsskole

Fag- og yrkesopplæring
Byggskolen har i 2015 tilbudt yrkesteorikurs i følgende fag-
områder:
●  Trelast
●   Limtre
●   Tømrer
●   Taktekker

Trelast- og tømrerkursene tilbys som e-læring. Antall del-
tagere på ulike kurs i 2015 har vært 37.
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TreSenterets mål og visjon er å være:
«Et stimulerende og konstruktivt bindeledd mellom NTNU, 
byggenæringen og skog- og trenæringen, som bidrar til 
styrket kompetanse som grunnlag for økt og riktig bruk 
av tre».

Det ble i løpet 2015 startet en strategiprosess for å vurdere 
hvordan TreSenteret kan styrkes som organisasjon og hvor-
dan mål og visjon kan nås på best mulig måte. Konklusjonen 
har blitt at TreSenteret i samarbeid med NTNU etablerer et 
senter på NTNU hvor man med felles ressurser og satsing 
vil styrke videre arbeid med utvikling av tre som materiale.

Glimt fra TreSenterets arbeid i 2015 
Kunnskapsutvikling ved NTNU 
TreSenterets oppgave er å bidra til at studenter går ut fra 
NTNU med kunnskap om og interesse for tre, slik at de som 
næringsaktører kan bidra til økt og riktig bruk av tre med 
tilhørende verdiskaping. Videre kan TreSenterets rolle som 
bindeledd inn til fagmiljø og studentmassen gi grobunn for 
innovasjon og utvikling.

Aktiviteter ved NTNU: 
 ● Eksperter i Team, et tverrfaglig prosjekt for master-

studenter ved NTNU: TreSenteret hadde i 2015 ansvaret 
for «trelandsbyen» og gjennomførte forelesninger,  
veiledninger, og bidro med næringskontakt.

 ● Bedriftspresentasjon TRE overfor byggstudenter.
 ● Arkitektstudentenes fullskalabygging med tre.
 ● Faglig oppfølging av enkeltstudenter, prosjekter,  

forelesninger og kurs.

 

NTNU-studentene bygger med tre med støtte fra bl.a.  
trenæringen og TreSenteret

TreSenteret som nasjonalt kompetansenav
Det overordnete målet er å videreutvikle og tydeliggjøre 
TreSenteret som en sentral aktør i nasjonalt kompetanse-
nettverk for økt bruk av tre. En viktig prosjektaktivitet i 2015 
var å etablere og videreføre dialog og samarbeid med  

aktuelle læresteder spesielt på høgskolenivå.

Trekompetanseseminarer 
TreSenteret arrangerer seminarer med mål om kompetanse-
heving på bygging i tre blant aktører og beslutningstakere 
i byggenæringen, myndigheter og regionale tredrivere.  
Formålet med slike seminarer er å presentere muligheter 
og utfordringer ved moderne bruk av tre i bygg, eksempel-
vis innen fagområdene brann, fukt, lyd og dimensjonering  
i fleretasjes bygg, samt miljøfordeler og -utfordringer.  
TreSenteret skaffer fagkompetanse til gjennomføring av 
seminarene fra bl.a. NTNU, Treteknisk og TreFokus.

NTNU-studentene utvikler treprosjekter i nabokommunene til 
Trondheim, her fra Rindalen

Trebyen Trondheim og Nordiske trebyer 
Tresenteret deltar aktivt i de to prosjektene Trebyen  
Trondheim og Nordiske trebyer. Begge prosjektene har fokus 
på bærekraftig byutvikling med tre som hovedmateriale. 
Prosjektet Trebyen Trondheim har som visjon å bidra til en 
videreutvikling av treprosjekter i den historiske og moderne 
trebyen Trondheim. Videre skal prosjektet være en motor  
i regional næringsutvikling og i denne sammenheng har 
Tresenteret en rolle.

Bidrag til næringsutvikling i Sør-Trøndelag 
Bidrag til næringsutvikling i Sør-Trøndelag er en aktivitet 
som drives av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Her inngår 
også samarbeid med den regionale tredriveren. TreSenterets 
rolle er å bidra til å koble næringen til kompetansemiljøet på 
NTNU. Dette skal bidra med kompetansetilgang som igjen 
skal føre til næringsutvikling og verdiskaping.

Tre i landbruksbygg - Brann 
Formålet med prosjektet har vært å bedre det branntekniske 
grunnlaget for bruk av tre i driftsbygninger, bl.a. gjennom 
dokumenterte løsninger med bruk av tre. Aktivitetene  
omfatter simuleringer og fysisk rømningsøvelse. 

TreSenteret 
- Et kompetansesenter i grensesnittet mellom  
utdanning/forskning og skog- og trenæringen

c23 / m0 / y51 / k11,5
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Norsk Treteknisk Institutt
Treteknisk er trelast- og treindustriens bransjeinstitutt og 
er et frittstående forskningsinstitutt. Treteknisk har 135 
medlemsbedrifter innen trelast-, trevare-, limtre-, takstol- 
og trehusindustri samt beslektet virksomhet. Instituttet 
har 35 medarbeidere og utfører oppgaver innenfor tre hoved-
områder:

 ● Forsknings- og utviklingsprosjekter med offentlig 
finansiering.

 ● Oppdrag og oppdragsforskning for industrien.
 ● Kvalitetsdokumentasjon, kontroll og sertifisering.

Treteknisk bruker store ressurser til kunnskapsformidling 
til norsk treindustri.

Forsknings- og utviklingsprosjekter
Treteknisk arbeider med forskning og utvikling innenfor mange 
områder. Målet er å dekke behov og bidra til utvikling hos 
medlemmene og i treindustrien. 

 ● Sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet.
 ● Utnyttelse av treets hygroskopiske egenskaper  

i energi- og innemiljøsammenheng.
 ● Forbedring av målemetoder for fukt i bygg.
 ● Utvikling av nye metoder og produkter for beskyttelse 

av trevirke.
 ● Redusert energibruk i europeisk sagbruksindustri.
 ● Energiledelse i produksjon.
 ● Energieffektivisering og optimalisering i bygg.
 ● Påvirkningen fra trevirke på innemiljø.
 ● Trebruk for bedre klima og økt verdiskaping.
 ● Anvendelse av treaske.
 ● Utførelsesstandard for trekonstruksjoner.
 ● Eurokode 5 - en utfordring i treindustrien.
 ● Alternativ utnyttelse av treflis.
 ● Sammenlikning av terrassebord.

Oppdrag og oppdragsforskning for industrien
Både medlemmer og andre benytter kompetansen ved  
Treteknisk til å løse bedriftsinterne oppgaver og utfordringer. 
Dette er alt fra kortvarige problemløsninger til større utred-
ninger ute hos kunden, tester i laboratoriet og i felten. 
SKOG22-strategien gir anbefalinger som har til hensikt å 
øke graden av industrialiering. I 2015 har det blant annet 
vært oppgaver relatert til produktutvikling, testing av  
produkter og effektivisering og tilpasninger i produksjon. 
Som et ledd i markedstilpasning av trebaserte produkter og 
konsepter deltar Treteknisk i mange tekniske prosjekter med 
planlegging, prosjektering og gjennomføring. Dessuten 
merker vi økt etterspørsel etter miljødokumentasjon slik 
som PEFC og EPD.

Kvalitetsdokumentasjon og sertifisering
Treteknisk er utpekt av norske myndigheter som teknisk 
kontrollorgan for trekonstruksjoner og trebaserte plater  
i henhold til Byggevareforordningen. Dette innebærer at vi 
kan forestå prøving, inspeksjon og sertifisering som grunn-
lag for bedriftenes CE-merking av byggevarer. I dag er  

instituttet engasjert som prøvingslaboratorium og inspek-
sjonsorgan for følgende ordninger:

 ● Norsk Trelastkontroll.
 ● Norsk Impregneringskontroll.
 ● Fingerskjøtkontrollen.
 ● Kledningskontrollen.
 ● Kvalitetskontrollen Norsk Laft.
 ● Treindustriens Brannkontroll.
 ● Kontroll av laminerte emner.
 ● Prøving og kontroll for SINTEF Teknisk Godkjenning.
 ● JAS (Japanese Agricultural Standards): limtre,  

konstruksjonsvirke og massivtre.
 ● CE-merking av treprodukter: limtre, konstruksjonsvirke, 

fingerskjøtt konstruksjonsvirke, sponplater og takstol.
 ● PEFC sertifisering.

Når det gjelder sertifisering av konstruksjonsvirke og  limtre 
for europeiske produsenter etter japansk standard (JAS), 
ble det gjennom Treteknisk sertifisert konstruksjonsvirke 
og limtre i 2015. Som eneste sertifiseringsorgan i verden 
utenfor Japan, ble Treteknisk også utpekt til å sertifisere 
massivtre til det japanske markedet. Treteknisk overtok i 
2015 NEMKOs miljø-sertifisering på PEFC; dokumentert 
sporbarhet på at produkter kommer fra bærekraftig drevet 
skog.

 Fra laboratoriet på Treteknisk

Kunnskapsformidling
Vi satser stadig mer på kunnskapsformidling. I serien FOKUS 
på tre kommer det årlig ut ca. to nye utgaver, og 58 utgaver 
holdes nå oppdatert. Bildedatabasen omfatter 41.000 tre-
relaterte bilder. Treteknisk Informasjon sendes ut to ganger 
per år til ca. 2.500 interessenter.
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Tillitsvalgte, utvalg og prosjektgrupper i Treindustrien
Valgkomiteen

Paul Edvard Vittersø, 
Bergene Holm AS

Runar Pettersen, 
Moelven Trysil AS

Gjermund Strand, 
InnTre AS

Sverre Kværner,
Stangeskovene AS

Lederne i Trenettverket

Heidi Finstad, leder, 
Treindustrien

Aasm. Bunkholt, 
TreFokus AS

Hilde Tellesbø, 
Treteknisk

Turid Sigvartsen, 
Byggskolen

Harald Landrø, 
TreSenteret i Trondheim

NOBB-faggruppe

Espen Tuveng, leder, 
Treindustrien

Jostein Lysnes, 
Bergene Holm AS

Lars Gulbrandsen, 
Bergene Holm AS

Bjarne Lysnes, 
Bergene Holm AS

Bodil Billingsø, 
ESAS

Per Morten Wangen, 
ESAS

Åsmund Prestkvern, 
Gran Tre KS

Bjørn Olav Valsø, 
Kjeldstad Trelast AS avd. Levanger

Halvard Nørbech, 
Moelven Wood AS

Steinar Hovland, 
Moelven Wood AS

Per Skreden, 
Moelven Wood AS

Bjørnar Brøske, 
MøreTre AS

Mette Wathne, 
Sødra Wood AS

Tone Haugen-Flermoe, 
TreFokus AS

Anders Q. Nyrud, 
Treteknisk

Kristian Bysheim, 
Treteknisk

Lars Gunnar Tellnes, 
Treteknisk

Utvalg for trebeskyttelse

Atle Nilsen, leder, 
Moelven Soknabruket AS

Gunnar Christensen, 
Bergene Holm AS

Lars Gulbrandsen, 
Bergene Holm AS

Ole Mørkved, repr. i NIK,
Skogmo Bruk AS

Odd Paulsen,
Moelven Wood Prosjekt AS

Halvard Nørbech,
Moelven Wood AS

Morten Tunby, 
Moelven Are AS

Roar Voll, 
Alvdal Skurlag A/L

Morten Damm, repr. I NIK, 
Treteknisk

Aasm. Bunkholt, 
TreFokus AS

Tone Haugen-Flermoe, sekr.  
Markedsutvalget
TreFokus AS

Espen Tuveng, 
Treindustrien

Per Otto Flæte, sekr.
Treteknisk

Nordisk trebeskyttelsesråd
(NTR)

Atle Nilsen, styremedlem,
Moelven Soknabruket AS

Espen Tuveng, suppleant, 
Treindustrien

NTR’s teknikergruppe

Per Otto Flæte, 
Treteknisk

Representant i NoBios styre

Reidar Bergene Holm, styremedlem,
Bergene Holm AS

Tre og trebaserte materialer
i Standard Norge

Espen Tuveng, 
Treindustrien

Anders Q. Nyrud, 
Treteknisk

Knut A. Skatvedt, 
Treteknisk

Per Skreden, 
Moelven Wood AS

Sjur Fløtaker, 
Moelven Wood AS

Lars Aasness, sekr.
Standard Norge AS

Representant i Standardiserings-
utvalget for elektronisk samhandling

Steinar Hovland, 
Moelven Wood AS

Representanter i industriens Faglige 
utvalg for elektronisk samhandling

Steinar Hovland, 
Moelven Wood AS

Stig Johnsen, 
Bergene Holm AS

Representant i Byggtjenestes
Utviklingsforum

Halvard Nørbech, 
Moelven Wood AS

CEI-Bois og EOS

Arthur Selvig, 
Moelven Industrier ASA avd. Timber

Heidi Finstad,  
Treindustrien

Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS

Espen Tuveng,  
Treindustrien

EWI’s styre

Arthur Selvig, 
Moelven Industrier ASA avd. Timber

Rådet for PEFC-Norge

Heidi Finstad, 
Treindustrien

Representant i Norsk
Virkesmålings styre

Morten Kristiansen,
Moelven Industrier ASA

Terje Brende,
 Bergene Holm AS

Representant
i Skog-Data AS’ styre

Lars Storslett, styremedlem, 
Moelven Virke AS
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Tillitsvalgte og daglige ledere
Treindustrien
Styre

Adm. dir. Bjarne Hønningstad, leder,  
Moelven Industrier ASA

Adm. dir. Erland Løkken,
nestleder, Bergene Holm AS

Adm. dir. Gisle Tronstad,
Inn Tre AS

Direktør Rune Frogner,
Moelven Numedal AS

Daglig leder Finn Hoel,
Gran Tre ANS

Varamedlemmer

Direktør Ole Helge Aalstad,
Moelven Industrier ASA

Ass. direktør David Bergene Holm,  
Bergene Holm AS

Adm. dir. Jørn Nørstelien,
Gausdal Bruvoll SA

Daglig leder
Adm. dir. Heidi Finstad

Norsk Treteknisk Institutt
Styre

Adm. dir. Heidi Finstad, leder, 
Treindustrien

Direktør Åge Holmestad,
nestleder, Moelven Limtre AS

Ass. dir. David Bergene Holm,
Bergene Holm AS

Daglig leder Sverre Bjertnæs,
Bjertnæs Sag AS

Professor Kjell Arne Malo, NTNU
Seniorforsker Kristine Nore,

ansattes representant

Varamedlemmer

Fabrikksjef Jon Arne Kjesbu,
InnTre AS

Konstruktør Siv. ing. Harald Liven,
Moelven Limtre AS

Fabrikksjef Håvard Omholt,
Bergene Holm AS

Seniorforsker Ulrich Hundhausen,
Treteknisk ansattes vararepresentant

Daglig leder

Adm. dir. Hilde Tellesbø

TreFokus AS
Styre

Adm. dir. Bjarne Hønningstad, leder, 
Moelven Industrier ASA 

Egil Magnar Stubsjøen, nestleder,
Glommen Skog

Adm. dir. Jørn Nørstelien, 
Gausdal Bruvoll SA

Kommunikasjonsdirektør 
Tone Bente Bergene Holm,  
Bergene Holm AS

Adm. dir. Erik Lahnstein,
Norges Skogeierforbund

Varamedlem

Markedskonsulent Håkon H. Myhra, 
AT-Skog BA

Daglig leder

Daglig leder Aasm. Bunkholt

Stiftelsen Norges Byggskole
Styre

Adm. dir. Heidi Finstad, leder, 
Treindustrien

Direktør Lars Brede Aandstad,
nestleder, Moelven Byggmodul AS

Adm. dir. Jørn Nørstelien, 
Gausdal Bruvoll SA

Organisasjonsdirektør Paul Edvard  
Vittersø, 
Bergene Holm AS

Avd. leder John Barbakken,
Byggskolen

Student Halvor Fiskvatn Gjermones, 
Byggskolen

Varamedlem
Leder Innovasjon og Teknikk  
Helge Hollerud,  
Moelven Wood AS

Per Skreden,  
Moelven Wood AS

Daglig leder

Turid Sigvartsen

TreSenteret
Styre

Adm. dir. Jørn T. Brunsell, leder,  
Treteknisk

Leder adm. Hilde Bøkestad, nestleder, 
Trondheim kommune

Sivilingeniør Eilif Due,
Norges Skogeierforbund

Daglig leder Aasm. Bunkholt,  
TreFokus AS

Adm. dir. Gisle Tronstad,  
Inn Tre AS

Professor Kjell Arne Malo,  
NTNU

Universitetslektor Pasi Aalto,  
NTNU

Adm. dir. Rune Johnsen,  
Kjeldstad Trelast AS

Varamedlemmer

Direktør Åge Holmestad,
Moelven Limtre AS

Rådgiver Turid Helle,  
Trondheim kommune

Næringspolitisk rådgiver  
Anna Ceselie Brustad Moe,  
Allskog

Adm. dir. Heidi Finstad,  
Treindustrien

Professor Tore Kvande,  
NTNU Bygg

Førsteamanuensis Gro Rødne,  
NTNU

Seniorrådgiver Per Erik Sørås, 
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Daglig leder

Professor Harald Landrø

TREINDUSTRIEN – ÅRSMELDING 2015   15



Pb 13 Blindern, 0313 Oslo
trefokus@trefokus.no

www.trefokus.no

Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf.: 976 02 543

trelast@trelast.no
www.treindustrien.no

Høgskoleringen 6B
7491 Trondheim
Tlf.: 73 55 09 40

Faks: 73 55 09 41
harald.landro@tresenter.no

www.tresenter.no

Pb 13 Blindern, 0313 Oslo
Tlf.: 951 01 750

post@byggskolen.no
www.byggskolen.no

Pb 113 Blindern, 0314 Oslo
Tlf.: 98 85 33 33

firmapost@treteknisk.no
www.treteknisk.no

Grafisk produskjon:
www.lomedia.no 

c23 / m0 / y51 / k11,5

c56 / m0 / y91 / k38

MILJØMERKET

241    Trykkeri    
683


