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1. Sammenfatning 
 
Prosjektet har klart styrket samarbeidet og bygd nettverk over grensen Sverige/Norge. En har lyktes 
med et konstruktivt samarbeid på lærernivå og gitt styrket undervisning om tre for studentene både i 
Sverige og Norge. Dette vil igjen gi grunnlag for videre kompetansebygging hos relevante aktører i 
byggenæringen. Resulterende følgeeffekter er innovasjon, produktutvikling og næringsutvikling. 
 
Studentenes bygging med tre har gitt disse framtidige ingeniører interesse og trygghet for å bruke tre 
som et miljøvennlig og bærekraftig materiale, samtidig som det har demonstrert at tre er et 
pedagogisk egnet materiale. 
I tillegg har resulterende byggverk synliggjort Interreg-prosjektet ved å eksponeres i det offentlige 
rom. 
Det pågår nå konkrete diskusjoner med aktuelle samarbeidspartnere om etablering av et videre 
hovedprosjekt. 
 
 
 
2. Prosjektets bakgrunn 
 
Prosjektet ble startet opp som et resultat av ønske om mer bruk av tre i byggenæringen. Dette av 
hensyn til både økt lønnsomhet og utnyttelse av stort potensiale i verdikjeden skog - tre - bygg, men 
også av miljøhensyn da treet og trevirke naturlig har egenskaper som bidrar til økt karbonfangst og 
dermed reduksjon av Co2-utslipp i atmosfæren. 
To viktige faktorer som må tas hensyn til, hvis vi ønsker økt bruk av tre i byggenæringen, er kunnskap 
og kompetanse om bruk av tre som byggemateriale hos elever og studenter innen byggfag og 
arkitektur. Her ligger også prosjektets hovedfokus og målsetning:  "Økt kunnskap om tre som 
grunnlag for innovasjon, produktutvikling og næringsutvikling gjennom kunnskapsutvikling, 
kompetanseutveksling og samarbeid på tvers av regionsgrensene/landegrensene og på langs i 
utdanningskjeden". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluttrapport_Interreg 

http://www.interreg-sverige-norge.com/


     
Slutrapport 

 
  

www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 
3. 
 
3. 1. Prosjektbeskrivelse 
Følgende hovedaktiviteter har vært en del av prosjektet:  
A. Etablering av nettverk/partnerskap 
B. Gjennomføring av pilotsamarbeid for utprøving av nettverk:  
 - Lærer-/elevutveksling i treutdanningen 
 - "Design and build camp" - planlegging og bygging 
                          - Utveksling av forelesere/forelesninger 
                          - Tredager/Treseminar i både Sverige og Norge 
C. Presentere jobbmuligheter 
D. Definering av innhold i et eventuelt hovedprosjekt 
 
A. Etablere nettverk/partnerskap 
Denne prosjektaktiviteten har i hovedsak vært prosjektmøter gjennom perioden samt faglig 
utveksling og diskusjoner. Av praktiske årsaker har de fleste møter vært gjennomført i Trondheim. 
Møtevirksomheten har vært et nyttig verktøy for å teste ut og avklare samarbeidsrelasjoner som er 
hensiktsmessige og fruktbare for langsiktig samarbeid med definerte mål. Prosjektaktiviteten har 
derfor vært svært nyttig og synliggjørende for hvilke samarbeidslinjer som synes fornuftige, og hvilke 
felles interesser som ligger til grunn for videre kompetanseutveksling og tilhørende 
kunnskapsutvikling om tre.  
 
B. Gjennomføring av pilotsamarbeid for utprøving av nettverk 
Gjesteforelesninger har blitt gjennomført samt at det er gjennomført "TREdag"/ dagsseminar for 
studenter og faglærere både ved HiST og MiUN, med tittelen "Moderne bruk av tre i bygg - 
utfordringer og muligheter "/"Modernt träbyggande - utmaningar och möjligheter".  
Temaene som ble gjennomgått på "TREdagene", dreide seg om bærekraftighet, miljø, bygningsfysikk, 
brannproblematikk, treet som konstruksjonsmateriale samt at representanter fra næringen holdt 
innlegg om den konkrete treaktiviteten i deres virksomhet og presenterte hvilke jobbmuligheter som  
finnes. 
Foredragsholderne på seminarene, foruten næringsrepresentantene,  var fra NTNU, Høgskolen i Sør-
Trøndelag, Mittuniversitetet i Östersund og TreSenteret. 
 
Planlegging og gjennomføring av fullskalabygging i tre, omtalt som "Design and build camp" i 
søknaden, ble gjennomført både våren 2013 og våren 2014. Prosjektering og bygging ble utført av 
studenter ved avdeling for teknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.  
Ved fullskalabyggingen i april 2014, var alle prosjektdeltakere samt interregsekretariatet invitert til 
presentasjon av prosjektet samt til befaring av ferdigbygd trekonstruksjon.  
 
C. Presentere jobbmuligheter 
I forbindelse med "TREdagene" var det innhentet representanter fra trenæringen i den hensikt å 
konkretisere overfor studentene hva slags treaktivitet som bedrives innenfor bedriften og gjøre mer 
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tydelig hvilke jobbmuligheter som eksisterer innenfor bransjen. Gjennom at næringen kunne fortelle 
om konkrete produkter og prosesser er det lettere for studentene å se hva som kan være aktuelle 
fordypningsområder i studiene, og se for seg en eventuell fremtid innenfor bransjen. 
 
Det ble også orientert om behovet for ingeniører med kompetanse på tre hos rådgivere og 
entreprenører, samt i relevante roller hos private og offentlige utbyggere. 
 
D. Definere innhold i hovedprosjektet  
Prosjektet har foreløpig ikke besluttet å søke om midler til et hovedprosjekt, men holder det åpent 
for videre evaluering. Dette på grunn av lav lønnsomhet i forhold til at det kreves store 
administrative ressurser i et Interreg-prosjekt. Ingen av de to prosjekteierne har finansiell kapital 
eller partnere som kan bidra nok økonomisk (kontant) til å kunne veie opp for kostnadene knyttet til 
dette. 
Prosjekteierne TreSenteret og Mittuniversitetet i Östersund har imidlertid begge et sterkt ønske om å 
videreføre samarbeidet, da de har flere felles fokusområder hvor man ser at et slikt samarbeid er 
viktig og svært hensiktsmessig. Det er også aktuelt for noen av prosjektdeltakerne i dette 
forprosjektet å bidra videre. 
 
3.2. Målgruppe 
Målgruppen for prosjektet var studenter/elever, lærere, skoleledere og myndigheter med ansvar for 
de aktuelle utdanningene, - i tillegg til verdifull synergi overfor næringen. 
Når det gjelder studenter og faglærere, har det vært jobbet konkret og målbevisst med at 
aktivitetene i prosjektet (foruten prosjektmøter) skal være relevante og interessante. Prosjektet 
mener at det har nådd sin målgruppe i denne henseende gjennom seminar, gjesteforelesninger og 
fullskalabygging i tre. I tillegg har lærere og myndigheter (fylkeskommune og fylkesmann) vært 
involvert i faglige diskusjoner og skissert samarbeidslinjer i de ulike prosjektmøtene. 
Organisasjonene/personene som har vært resultatmottakere i prosjektet, er studenter og faglærere 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Mittuniversitetet i Östersund. 
Når det gjelder elevene på videregående skole-nivå, fikk ikke prosjektet gjennomført de ønskede 
planer om gjesteforelesninger eller at de fikk besøke lab ved NTNU og HiST. Årsaken til dette er at 
elevgrunnlaget i prosjektperioden ikke var på det nivå som var forventet. 
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4. Indikatorer För att mäta en del av Interregprogrammets effekter har ett antal indikatorer 
fastställts i programmet. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall 
som förväntas. Jämför nedanstående med ert beslut och rapportera de för ert projekt aktuella 
indikatorerna. Om värdet är noll ange ”0” Om projektet gett resultat på indikatorer som inte finns i 
beslutet om stöd redovisa även dessa. Ta därefter bort resterande indikatorer. 

Notera att indikatorer både för A 
(Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv 

livsmiljö) kan förekomma i ett projekt. 

Antal 
enligt 

projekt- 
beslut 

Resultat 
vid 

projekt-
slut 

Kommentarer 

Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i 
projektet. 

27 48 Prosjektet strakk seg over to 
skoleår og dermed to årskull, 
derav en økning i antallet for 
denne indikatoren. 

Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 
24 år som deltar i projektet. 

4 4  

Antal män 15- 24 år som deltar i 
projektet. 

52 155 Prosjektet strakk seg over to 
skoleår og dermed to årskull, 
derav en økning i antallet for 
denne indikatoren. 

Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 
år som deltar i projektet. 

9 9  

Antal deltagande företag med kvinnligt 
ägande som deltar i projektaktiviteter. 

0   

Antal deltagande företag med manligt 
ägande som deltar i projektaktiviteter. 

1 1  

Antal deltagande företag med mixat 
ägande som deltar i projektaktiviteter. 

0   

Resultat indikatorer    
(A) Antal formella gränshinder som 
projektet bidrar till att undanröja. 

1 1  

(A) Antal undanröjda upplevda 
gränshinder. 

3 3  

(A) Antal kvinnor som deltar i 
gemensamma utbildningar och praktik. 

29 7 Gjelder deltakelse på TREseminar i 
Trondheim og Östersund. Lavere 
oppslutning enn ventet. 
Hovedårsak til dette antas å være 
at seminaret ikke var en del av den 
obligatoriske undervisningen, i  
tillegg til at HiST hadde lavere 
antall kvinnelige studenter på 
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deltakende byggfagstudie enn 
tidligere år, og dermed lavere enn 
estimert ved prosjektstart/ 
tidspunkt for søknadsinnsendelse. 

(A) Antal män som deltar i gemensamma 
utbildningar och praktik 

58 42 Gjelder deltakelse på TREseminar i 
Trondheim og Östersund. Lavere 
oppslutning enn ventet. 
Hovedårsak til dette antas å være 
at seminaret ikke var en del av den 
obligatoriske undervisningen. 

(A) Antal kvinnliga studenter som 
studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

0 0  

(A) Antal manliga studenter som studerar 
del av sin utbildning i det andra landet. 

0 0  

(A) Antal nyetablerade och 
vidareutvecklade gränsöverskridande 
kluster. 

1 1 Samarbeidsetablering mellom 
TreSenteret i Trondheim og 
Mittuniversitetet i Östersund. 

(B) Etablerade institutionella samarbeten. 2 1  
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för 
stads- och landsbygdsutveckling. 

   

Egna indikatorer Tid-
punkt 

Resultat  
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5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna. 
 
5.1 Gränsregionalt mervärde 
Prosjektet har bidratt til grenseregional merverdi gjennom den institusjonelle dimensjonen. Det har 
blitt opprettet et godt samarbeid mellom prosjekteiere på norsk og svensk side som fra begge parter 
er ønskelig å fortsette. Dette samarbeidet innbefatter fagutvikling, gjensidig utveksling av 
forelesninger, studentbesøk, temadager (felles?), etc.   
Andre parter fra forprosjekt som ønskes involvert er NTNU, HiST, STFK, videregående skoler. 
 
5.2 Bättre miljö 
Prosjektet har en klar miljøprofil. Som utdypet også i denne rapporten (pkt 1, 2, 3) har prosjektet 
styrket grunnlaget for økt bruk av tre. Dette vil bidra til bedre miljø, spesielt gjennom Co2-binding, 
men det er i den senere tid også vist til helsebringende effekter ved eksponert tre innendørs. I ulike 
sammenhenger vises det også til at svaret på ’Bærekraftig byggeri’ er tre.  
 
5.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män  
Hovedlærer ved HiST har vært kvinne, og en/to av de engasjerte faglærerne ved NTNU var også 
kvinne(-r).  
Forøvrig vises til tabellverdier i pkt. 4.  
 
5.4 Etnisk mångfald och integration 
En naturlig deltakelse og aktivisering av studenter gjør at grunnlaget for etnisk mangfold og 
integrasjon er styrket der det er aktuelt. 
 
6. Informationsinsatser och skyltning av projektet 
Prosjektets virksomhet og resultater er formidlet til studenter, lærere, administrasjon og andre 
interesserte gjennom programdistribusjon, annonsering og invitasjoner. Til fagseminarene/tredagene 
er også næringen og regionale myndigheter invitert. Almenheten er gjort kjent med prosjektet 
gjennom omtale og ved eksponering av studentenes bygging med tre i det offentlige rom. 
I tillegg er prosjektet behørig omtalt på TreSenterets hjemmeside, med link til hele det nasjonale 
trenettverket samt relevante aktører fra næringen. 
 
Se de nedenfor viste program fra Tredager/-seminar i Norge og Sverige, samt bilder fra prosjektets 
ulike aktiviteter. 
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