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Tre og Samferdsel 
./.. - prosjektets fundament og intensjon; 

 

• Økt trebruk ,  - klima- / miljøfokus, 
 

• Markedsutvikling og verdiskaping i 
bedriftene, bransje og næring gjennom 
innovasjon i samferdselssektoren 

 

 

• Nasjonalt prosjekt - hva skjer i Norge rundt ? 



Tre og Samferdsel 
 - målgruppene;      …. offentlige anskaffelser 

Transportetatene 

Statens Vegvesen 

Jernbaneverket / ROM Eiendom (NSB) 

AVINOR 

Kystverket 

Offentlige aktører 

Fylkeskommunene 

Kommunene / tettsteds- og byutviklingsprosjekter 

Private utbyggere i infrastrukturen 

Private / andre aktører  



Tre og Samferdsel 
- hva går vi etter ? 

 Områder     

 Mulighetene  

 Marked  

 Produkter  

 …bruer, terminalbygg, skysstasjoner, ”brygger”, kaier, 
støyskjermer, serviceanlegg, rasteplasser, elementer  i by- og 
tettstedsutvikling, plattformer, rekkverk, tekniske bygg og 
overbygg, snøgjerder,  vegserviceanlegg, bevertningssteder, 
skranker,  ….   

 Leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser 

   - bidra til det ekstraordinære  

 



Tre og Samferdsel – prosjektets rolle  

 Utfordringer 

 Muligheter 

 Innovasjoner i 
offentlige 
anskaffelser og store 
prosjekter 
----------- 

    Mulighetsrommet 

  Prosess  

  Metodikk 

Terminal KRS Kjevik 



Lillyhammer skysstasjon 
- åpnet 13.desember 

”Tre og samferdsel” 
bidrar med nettverk     
og virkemidler i 
mulighetsrommet … 

Lillehammer 

skysstasjon 



AVINOR lokale / regionale lufthavner (42) 

Konseptuell tredesign - 
Mange prosjekter landet rundt 
 

Utfordring; 

Felles uttrykk og profil. 
 

   Mulighetsstudie på 4 elementer; 

    

    - Påbygg 2.etg Årø – Molde  

    - Nytt driftsbygg Kristiansund 

    - Ny terminal Kjevik 

    - P-hus Kjevik ? 

    - Flytårn Ørsta ? 





Metodikk og prosess 

• Metodikk 

• Valg og vurderinger av mulighetsrommet for styrke 
anskaffelser i offentlig og privat byggeri 

• Prosess 

1. Forstudie / mulighetsstudier 

2. Prosjektering basert på forstudiet 

3. Selve anskaffelsen 



T2 Oslo Lufthavn 

Leverandørutviklings- 

prosjekt med fokus på; 

• Gulv  

• Himlinger  

• Veggflater m m 

 

Utvikling av løsninger  

Ut fra funksjonskrav,  

levetidskostnad, design  

og vedlikehold. 

Testing 

Dokumentasjon 

 

WorkShop - parkettgulv 



Forsøksopplegg OSL / T2 

• Trapp  Industriparkett 

• Gulv   
• Gråeik – stavparkett i gå arealer/ industriparkett restaur. 

• Forsøksgulvene 
• Kravspec 
• Evalueringskriterier / dokumentasjon / behandling 

• Organisering 

• Leverandørprosjekt 
 

 
 


