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Seminar på Mære Landbruksskole 4. april 2017: Leverandørutvikling og «grønt byggskifte» 

Seminaret omhandlet utbyggingsprosjekter i Steinkjerregionen og muligheter for lokale 

entreprenører og leverandører til å delta i dette. Initiativtakerne til seminaret var Steinkjer 

Næringsselskap, Steinkjer Næringsforum, Arena Skog-prosjektet, Trefokus og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling i Trøndelag. Målgruppen for seminaret var entreprenører og leverandører til 

byggeprosjekter, Arena Skog-klyngen og offentlige byggherrer. 

Det var godt oppmøte, med representanter fra mer enn 20 bedrifter. Flere nye byggeprosjekter ble 

lagt fram; det nye hybelhuset på Mære Landbruksskole, nytt helse- og beredskapshus på Steinkjer og 

Innovasjonscampus på Nord Universitet. Muligheten for lokale aktører til å delta i prosjektene ble 

diskutert. 

Jan Harald Haugen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune presenterte det nye hybelhuset på Mære 

Landbruksskole, som skal være miljømessig bærekraftig. Huset skal ha et nullutslipp. Det skal være 

solcellepanel på sørsida av taket. I tillegg skal det eksisterende nærvarmeanlegget fra gartneriet 

benyttes til oppvarming. Et eventuelt overskudd fra solcellepanelet er tenkt solgt til NTE. Dessuten 

skal huset bygges i tre. Ønskes ferdigstilt før utgangen av 2017. 

Rektor på Mære Landbruksskole, Rolf Wensbakk fortalte om skolen, og hvilke prosjekter de har 

gående, og ønsker å få i gang. De vil legge opp til at eksterne aktører kan benytte skolens anlegg til å 

drive med forskning. De har for tiden en dialog med NTNU om å bruke området som et naturlig 

Newton-rom. NIBIO skal flytte fra Stjørdal til Steinkjer. De er interesserte i å legge ut forsøk 

omhandlende jordbruk på skolens jordbruksarealer. Dessuten har de et samarbeid gående med Nord 

Universitet, som har satt opp kameraer i melkefjøset. Mære er også ansvarlige for å følge opp lokale 

matprodusenter. De har også ansatt to skogpådrivere (én i 60%), og én som jobber med 

skogsbilveier. 

Hilde Sætertrø, prosjektleder ved Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO, snakket om det 

arbeidet de gjør. De veileder i offentlige byggeprosesser og ønsker å fremme miljøvennlige og 

økonomisk bærekraftige løsninger. Trøndelag er det fylket der de er mest aktive, da mange her 

ønsker deres bidrag. I prosessene setter de bærekraftsmål, involverer bredt i den gjeldende 

kommunen og henter inn kunnskap fra forskningsmiljø. Dialoger mellom de involverte / potensielt 

involverte aktørene så tidlig som mulig i byggeprosessene har vist seg å føre til svært gode utfall.  

Svein Olav Hansen ved Steinkjerbygg presenterte det planlagte bygget av et helse- og beredskapshus 

på Steinkjer. Det planlegges ferdigstilt i juli 2019. Bygget skal bl.a. huse DMS, legekontor og en barne- 

og familieavdeling.  
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Stein Storsul fra DH Eiendom AS la fram planene om Innovasjonscampus som skal ligge på Nord 

Universitet på Steinkjer, og planlegges ferdigstilt i juni 2019. Dette bygges fordi man lenge har ønsket 

å legge mer næringsaktivitet i nærheten av Nord Universitet, slik at det kan bli mer 

kunnskapsutveksling mellom akademia og næring. Arkitektene som vant konkurransen er Praksis 

Arkitekter, Norconsult og InCube Arkitekter. Anbud vil bli utlyst i oktober-november i 2017. Og 

byggestart er satt til januar 2018. DH Eiendom er byggherre.  

Knut Skatvedt fra Treteknisk, la frem Arena Skog prosjektet, der han er delprosjektleder innenfor 

bygg. Dette er et prosjekt som skal fremme klyngesatsning og innovasjon i skognæringa i Trøndelag. 

Skognæringsklyngen i Trøndelag består av et bredt partnerskap med virksomheter fra blant annet 

næring, FoU og forvaltning. I klyngen er det lagt strategier for økt bruk av tre i bygg, bruk av tre til 

fiske- og husdyrfôr, og bruk av trefiber i plast- og komposittmaterialer. Det blir lagt vekt på god 

samhandling i hele verdikjeden. Arena Skog vil holde et gratis kick-off møte 4.mai på VIP-senteret 

(Neptunveien 6, Verdal). Kl.: 11.30-15.30.  

Her vil følgende tema bli gjennomgått: 

• Bakgrunn og utvikling for byggesystemer av massivtre 

• Hvordan bygge med massivtre? 

• Hva kreves av entreprenør og rådgiver? 

• Markedsutvikling -pågående prosjekter. 

Påmelding til post@verdalnf.no innen 2.mai. 

Til sist ledet Hilde Sætertrø en plenumsdiskusjon, der temaene bl. var hvordan miljø kan fremmes i 

byggprosjekter. Det ble også snakket om hvorvidt bygganskaffelser er tilrettelagt for at lokale 

entreprenører og leverandører kommer i posisjon og kan levere tilbud. Og det ble diskutert hva som 

kreves av bransjen for å komme i posisjon og være leveransedyktig i prosjektene. Det ble snakket om 

at kommunene må være de som endrer seg og sette kravene ift. miljø, så vil leverandørene svare på 

dette. Viktigheten av dialog, slik at alle aktører er med tidlig i prosessene ble også vektlagt. Det kan 

være mulig at flere små aktører går sammen om prosjekt.  
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