
Realisering av det 
grønne skiftet

Behov for 
• Tverrfaglig kompetanse
• Biologisk forståelse
• Utdanningens rolle



Nettverk, allianser og samarbeid
Næringsorg.
•Skogeierorg.
•Arkitektbedriftene, AiN
•RIF
•BNL
•Virke
•NHO/leverandørutvikling

Finansiering
•Innovasjon Norge
•Forskningsrådet
•Enova
•Husbanken
•Næringsfond
•Investinor
•Kommunalbanken

FoU-miljøer
•Treteknisk
•NTNU, NTNU Wood
•Sintef-Byggforsk
•Campus Ås (NMBU, 
NIBIO, 
Innovasjonssenteret)
•AHO
•”Treklang” (BAS, KhiB, 
Arna Vgs, HVL)

Myndigheter
•Kommuner
•Fylkeskommuner
•Fylkesmannen
•Departementer    

Industri og næring
•Treindustri
•Skogbruk
•Entreprenører
•Rådgivere/arkitekter
•Byggenæring/BYGG21
•Finansnæringen
•Utbyggere/Grønn Byggallianse
•Takstolforeningen

Organisasjoner
•NAL, NLA, ark.,l.ark
•KS, Kommunenes S.f.
•Zero
•NGBC
•Turistforeningen
•Futurebuilt
•DOGA

NTNU Wood



Norwegian Wood Cluster
Tretorget/Tredriver’n Hedmark

Agder

Trebyen Bergen
Tredriver Hordaland

Tredriver i 
Møre & Romsdal

TREbyenTrondheim

Trebruk AS

Trevekst

Trebruk 014 AS
Tredriver Rogaland

Tredriver i Nordland

Tredriver’n
Sogn & Fj.

Troms
Tredriver i Finnmark

Medspillere - Regionale nettverk
•Fokus på verdikjedeutvikling
•Fokus på bærekraftig byggeri

Tredriver i Trøndelag
NTNU Wood

ARENA Skog

Bygg i Tre-nettverket



FNs Bærekraftsmål som «bakteppe»



Globale og nasjonale klimamål som «bakteppe» 

2020 – 30% reduksjon
2050 – Karbon-nøytralt



Byene i lavutslippsamfunnet som «bakteppe» 



Byggenæringen 

Byggenæringens betydning som «bakteppe» 

40%-næringen
• 40% av verdiskapingen
• 40% av ressursbruken
• 40% av stasjonært energibruk
• 40% av avfallet
• 14% av CO2-utslippet



Medspillere – Nasjonalt nettverk og allianser



Miljøklassifisering – Fra bygg til områder



Kommunalbanken – «Grønne prosjekter»



Framtidig finansiering = grønne prosjekter

Åsveien skole, Trondheim
50% reduksjon i CO2-fotavtrykk



Kommunenes rolle i det grønne skiftet -
Planmyndighet og innkjøper



Framtidig buytvikling – Urbant landbruk



Veidekke – Lilleby, utvikling av grønn bydel



Voll Arkitekter

Mjøstårnet – Limtre/elementer
Verdens høyeste trebygg



Pådriv – Bærekraftig byutvikling i Oslo

https://pådriv.no

30-40.000 boliger
50-100.000 arb.plasser
Ca 11 kvadratkilometer

https://pådriv.no/


Pådriv - 36 virksomheter eier og styrer 
partnerskapet

Nettverket ledes av:

https://pådriv.no

https://pådriv.no/


Hovinbyen

Prosjekter

Pådriv er organisert som et åpent og

likeverdig nettverk

Samarbeidspartnere

https://pådriv.no

https://pådriv.no/


Pådriv-prosjekt – Vollebekk Fabrikker



Vollebekk Fabrikker



Vollebekk Fabrikker



Vollebekk Fabrikker



Beta:By Hovinbyen - et 
nasjonalt og internasjonalt 
utviklings-, test- og 
demonstrasjonsbydel for 
morgendagens bærekraftige 
samfunn

Beta:By - Bærekraftig byutvikling i praksis 

https://pådriv.no

https://pådriv.no/


Skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=bilde+av+vaniljeis&source=images&cd=&cad=rja&docid=lWxAYASY1BAEhM&tbnid=nJHm9dpdtAcVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://100prosentnaturlig.blogspot.com/2011/03/hvetemel-i-vaniljeis.html&ei=askIUcmXJ5GN4gT0poGYCA&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNEHxVwZrPU023_iaepZtXVDgWoQ_Q&ust=1359616727577394


NMBU
• Et godt studentmiljø
• Nærhet til undervisere 

og medstudenter
• Korte avstander til alt
• Fremtidsrettet 

universitet
• Gode jobbmuligheter
• Et universitet for deg 

med hjerte for miljø

• Mange lag og 
foreninger

• Gode muligheter for 
utveksling

• Norges vakreste 
campus

• Kort vei til Oslos uteliv 
og Drøbak



NMBUs rolle i det grønne skiftet



Forskningssenter – Foods of Norway



Videre utvikling av studiene ved NMBU



NTNUs rolle i det grønne skiftet



NTNU – Bærekraft som satsingsområde



NTNU – Utvikling av tverrfaglig kompetanse



NTNU Wood – Etablert 2016

http://tresenter.no/


www.trefokus.no

Framtiden er fornybar, 
sirkulær og biobasert…

@AasmBunkholt
aasmund.bunkholt@trefokus.no


