
Internt notat – innspill til arbeid med ”Verdiskaping i nord” 
 

Bakgrunn 
TreFokus er et AS eid av treindustrien og skogeierne i Norge i fellesskap. Selskapet arbeider 
nasjonalt og langsiktig med hovedmål om å bidra til en mer bærekraftig byggenæring 
gjennom økt bruk av tre bygge- og anleggsprosjekter. TreFokus har et omfattende nettverk i 
byggenæring, FoU-miljøer og offentlige aktører både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
 
Vi er engasjert i en rekke prosjekter knyttet til bygg-, steds- og byutvikling over hele landet, 
samt at vi deltar i flere regionale utviklingsprosjekter og –prosesser. På bakgrunn av dette 
har vi også en satsing under utvikling som har temaet ”Nord-Norge som vekstregion”. 
Bakgrunnen for dette er at vi vurderer Nord-Norge som et ”attraktivt marked” i de nest 10-20 
årene mht byggeri generelt og trebyggeri spesielt (ut fra gode miljøegenskaper/bærekraft). 
 
Våre innspill nedenfor har tatt utgangspunkt i det foreliggende mandat og arbeidsplan for 
”Kunnskapsinnhenting – Økt satsing på verdiskaping i nord. 
 
 

Innspill til de ulike punktene i notatet 
 
Mandat 
Det bør vurderes å inkludere Helgeland i dette arbeidet. 
 
I forhold til mandat – og med utgangspunkt i Forvaltningsplanen bør man vurdere å trekke 
inn ”bærekraftig stedsutvikling og arkitektur” som et sentralt element. Forvalting omfatter 
også landbaserte arealer og hvilke premisser som legges til grunn for stedsutvikling og bygg- 
og anleggsvirksomhet vil ha avgjørende betydning på landsdelens generelle utvikling, 
attraktivitet og som grunnlag for en langsiktig bærekraftig verdiskaping.  
 
Et annet sentralt element som bør legges til grunn i Forvaltningsplanen, og dermed mandatet 
er en ambisjon om reduksjon om klimagassutslipp generelt – og brutt ned på de enkelte 
sektorer spesielt. Et slikt fokus vil trolig gi grunnlag for innovasjon og utvikling og tilhørende 
verdiskaping, lønnsomme bedrifter og positivt sysselsetting. 
 
Organisering av arbeidet  
Arbeidet og innholdet berører også LMD i stor grad og man bør vurdere å trekke dem aktivt 
inn i arbeidet. Dette gjelder ikke minst i lys av areal/ressursspørsmål/tema og knyttet til lokal 
næringsutvikling. 
 
 
2. Utredningsfase 
I forbindelse med utredningene og gjennomgang av eksisterende informasjon bør det også 
fremkomme data/informasjon for demografisk utvikling og stedsutviklingsscenarier som sier 
noe om hvilke 30-40 byer/steder/lokalsamfunn som vil oppleve vekst de neste 10-20 årene. 
Dette vil kunne være et viktig grunnlag m.h,t, å legge fremtidige strategier for nærings- og 
klyngeutvikling samt planprosesser knyttet til en bærekraftig stedsutvikling. 
 

I.  Felles rammeverk 
 
I tilknytning til felles rammeverk er det naturlig å legge til grunn/synliggjøre koblingen mot det 
politisk grunnlaget, av både nasjonal og regional karakter. Dette omfatter (utover selve 
forvaltingsplanen) blant annet Klimameldingen, Landbruks- og matmeldingen, Regjeringens 
Arkitekturpolitikk og Bygningspolitikken (som blir lagt frem om kort tid).  
 



Med ref til innspill til pkt 2 over bør det (hvis nødvendig) gjennomføres prognoser og 
scenariobygging for demografisk utvikling og stedsutvikling fortetting. I denne sammenheng 
kan eventuelt utvikling av ”fysiske modeller” for konkrete tettsteder og synliggjøring av vekst 
og fortetting være relevante virkemidler for å bidra til lokalt/regionalt engasjement og 
medvirkning. 
 
Et felles rammeverk, ”koblinger” og omforent forståelse på tvers av sektorer/næringer kan gi 
interessante effekter. Konkret vil bærekraftig byggutvikling være et virkemiddel i samhandling 
mellom f.eks byggenæring, sjømatnæring/akvakultur og reiseliv. Det bygde miljø – med 
fokus på en innovativ og bærekraftig arkitektur – kunne utløse positive effekter for alle parter 
og i sum gi grunnlag for destinasjonsutvikling og attraktivitet for fastboende. En attraktivitet 
som også vil kunne gi grunnlag for tilflytting og økt sysselsetting/verdiskaping. 
 
Nordisk samarbeid – ”polarsirkelutvikling” – bør vurderes som grunnlag for et felles 
rammeverk. Det er i dag allerede et utbredt nordisk (og russisk) samarbeid og dette bør 
vurderes å forsterkes i denne sammenheng. Infrastruktur, reiseliv, næringsutvikling og 
byggutvikling er aktuelle tema. 

 
II. Tema og sektorutredninger 

 
Bærekraftig stedsutvikling og arkitektur bør være et sentralt tema i det videre arbeid (ref 
innspill tidligere i notatet). Byenes og tettstedenes utvikling på lang sikt er avgjørende for 
fremtidig vekst og verdiskaping. Gjennomføring og realisering av signalprosjekter og god 
hverdagsarkitektur gir to potensielle hovedeffekter: ”Bilbao-effekten” og gode lokalmiljøer. 
”Bilbaoeffekten” innebærer hvordan fremtredene byggeprosjekter har positiv effekt på 
stedenes attraktivitet generelt sett.  
 
Med ref til ovenstående bør det vurderes å ta inn et ”nordisk perspektiv” som et tema. 
 
Skog- og trebaserte næringer og verdiskaping bør inkluderes som aktuelle tema i 
sektorutredningene. 
 
Videre bør det (med ref til ovenstående kommentarer) belyses hvordan man kan etablere 
synergier i forhold til økt verdiskaping ved at de ulike sektorer/næringer utnytter hverandre 
(sjømat/bygg/turisme) og eventuelt gjennomføre noen ”case-studies” på dette temaet. 
 

Oppsummering 
TreFokus ser på dette arbeidet med stor interesse og bidrar gjerne videre med basis i våre 
eksisterende engasjementer og prosjekter. Vi kan selvsagt også bidra med utdypende 
informasjon/innspill hvis det er ønskelig/nødvendig. 
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