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Fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten, prosjektleder Jens-Kristian Waaler og miljøvernrådgiver 

Ole-Christian Østreng på byggeplassen i 2016 

 

 

Notater i margen 
 

De viktigste suksesskriteriene for valg av massivtre og fornybar energi ved Bjørkelangen skole: 

 

• dedikerte fagpersoner i prosjektgruppen 

• sterk forankring i kommunale styringsdokumenter og hos kommunens ledergruppe 

• tett samarbeid med brukerne av bygget 

• materialvalg (tre) fra oppstarten av prosjektet 

• tidlig bistand fra ekspertise på massivtre 

• krav om massivtre i bærende konstruksjoner 

• fokus på lave klimagassutslipp/strenge energikrav (bioenergi, solcelleanlegg og solfangere) 

• kursing av ansatte i solenergi 

• høste erfaringer fra andre (reise ut på befaringer) 

• tett oppfølging av entreprenør på byggeplassen 

• et godt faglig nettverk (Skogselskapet, Nobio, ecoINSIDE og Solenergiklyngen) 
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Et skoleeksempel på bygging med massivtre 
 

Aurskog-Hølands nye skole med flerbrukshall og kulturskole, er bygget i massivtre. Det 

innovative bygget viser at det er økonomisk bærekraftig å satse på tre og fornybar energi. 

 
Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok i mai 2013 å bygge ny skole. Budsjettrammen ble satt til 

303 millioner kroner, i tråd med kostnadene for et tradisjonelt skolebygg i stål og betong. 

22. november 2017 – et halvt år før fristen – overtok kommunen den nye skolen, som skulle stå 

ferdig til skolestart høsten 2018. Bygget var 

reist i massivtre etter den opprinnelige 

kostnadsrammen. 

Sterk vilje til å lykkes 
Nye Bjørkelangen skole er blitt et 
skoleeksempel på at det kan være 
kostnadseffektivt å satse på klimavennlige 
bygg. 
 
Grovt forenklet kan suksessoppskriften for 

prosjektet oppsummeres slik: 

1. Tett samarbeid mellom tre kommunale fagentusiaster innen prosjektering, miljø og skog 

2. Faglig bistand fra tung ekspertise på massivtre 

3. Styrke egen kompetanse om solstrøm i kommunal bygg 

Det nære samarbeidet mellom det kommunale trekløveret – prosjektleder Jens-Kristian Waaler, 

miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng og fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten – var helt 

avgjørende for å lose prosjektet gjennom en kronglete planfase.  

Uten deres overbevisende engasjement og utholdenhet hadde kommunen antakelig endt opp med 

et tradisjonelt skolebygg. 

Treekspert hadde stålkontroll 
De måtte forsere noen seige motbakker 

underveis, ikke minst da ekspertisen på stål og 

betong avviste at det var umulig å realisere et 

bygg i massivtre innenfor den avsatte 

kostnadsrammen. Skeptikerne lot seg likevel 

overbevise av erfaringstall og beregninger fra 

massivtre-ekspert Bjørn Nordermoen hos iTre AS, 

som prosjektledelsen hadde engasjert som 

rådgiver for det nye bygget.  

Waaler, Sandbekkbråten og Østreng har, med 
utgangspunkt i egen fagkunnskap, vært 
overbevist om at det måtte være mulig å få til et 
klimabygg i kommune. Nå står bygget der, som et 
skoleeksempel på hvordan dette kan gjøres. 
 

«Vi har hele veien hatt et sterkt ønske 
om å få reist et bygg i tre – med 
bioenergi og solenergi, som skulle være 
forankret i Aurskog-Høland kommunes 
klimaplan.» 

miljøvernrådgiver 
Ole-Christian Østreng 



  

Konsulenter og ansatte i Aurskog-Høland kommune på skolebenken. Foto: Ole-Christian Østreng 

Styrket bestillerkompetanse 
Grensekommunen Aurskog-Høland er allerede blitt en pådriver for bruk av solenergi i landbruket og 

kommunen har vært en aktiv partner i ecoINSIDE. Solenergisatsingen i landbruket Aurskog-Høland 

startet i 2013 – før ecoINSIDE – etter initiativ fra Thor Christian Tuv hos solenergiutbyggingsselskapet 

FUSen og Svein Guldal i Norges bondelag. 

Lokale bønder ble med i et fornybart landbruksprosjekt, sammen med Norges bondelag, Aurskog-

Høland kommune, Akershus fylkeskommune, Kjeller vindteknikk, Høland og Setskog El-verk og med 

IFE (Institutt for energiteknikk) som prosjektleder. I 2015 ble Aurskog-Høland kommune med i 

ecoINSIDE, og solenergi i landbruket ble da en del av et enda større nettverk. Østreng forteller at 

kommunen har gjort god bruk av fagnettverket i ecoINSIDE. 

For å sette fokus på solenergi og produksjon av lokal fornybar strøm til kommunale bygg, fikk 

Aurskog-Høland gjennomført et kurs om solstrøm i kommunal bygg, i regi av ecoINSIDE. 

Hensikten med kurset var å styrke bestillerkompetansen til kommunen. Stanislas Merlet, som er 

rådgiver i solenergi hos Multiconsult, var ansvarlig for kurset. Deltakerne var ansatte i kommunens 

eiendomsavdeling og innkjøpsavdeling, samt konsulentfirmaer de samarbeider med. 

Vellykket prosess 
Prosjektledelsen var tidlig ute med å få utarbeidet en vurdering av muligheten for å integrere 
solceller og solfangeranlegg i de nye byggeprosjektene sine. Østreng forteller at kommunen har gode 
erfaringer med å legge inn solenergi tidlig i prosessen. Dermed kom både mulighetsstudien og 
kursingen av konsulenter og egne folk på plass allerede i oppstartsfasen. 
– Vi har lagt «stein på stein» over en lengre periode for å sikre en vellykket solenergisatsing. Å få de 

involverte aktørene med på et konkret og målrettet kurs slik det Multiconsult holdt for oss, har vist 

seg å være veldig viktig, sier miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng. 

Han understreker at mulighetsstudien og solenergikurset var helt avgjørende for å komme i mål på 

en god måte. 



  

 
Ordfører Roger Evjen sammen med Wenche I. Høye fra Tretorget og Trine Kopstad Berentsen fra 
Kunnskapsbyen Lillestrøm, da de orienterte Aurskog-Høland kommunestyre om arbeidet i Interreg-
prosjektet ecoINSIDE.  
 
La klimaplanen til grunn 
Miljørådgiver Ole-Christian Østreng og fagansvarlig skog, Stian Sandbekkbråten, brukte også 
klimaplanens henvisning til tre og bioenergi for å redusere klimagassavtrykket fra bygget. 
I Aurskog-Høland kommunes «Strategiplan for næring og miljø» (https://www.aurskog-

holand.kommune.no/globalassets/planer/dokumenter/naerings_og_miljoplan.pdf) oppfordres det til 

å øke treandelen i alle nybygg, og legges til rette for energieffektive og klimavennlige løsninger.   

Det er også et mål i planen at kommunen skal 

vurdere bygging av et signalbygg for 

energieffektive og klimavennlige løsninger, der 

fornybare energikilder også kan tas i bruk. I 

tillegg skal kommunen vurdere bruk av tre til 

bioenergi i alle offentlige nybygg. 

Allerede tidlig i prosjektutredningen ble derfor 

det lagt inn tydelige ambisjoner om bruk av tre, 

ikke bare til bioenergi, men til bærende 

konstruksjoner. 

Trebruk en skogkommune verdig 
Selv om kommunens klimamål var uforpliktende 

og vage, lykkes det prosjektgruppa å forankre 

skoleprosjektet opp mot de vedtatte klima- og 

miljøføringene. Resultatet er blitt et 
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bioenergianlegg basert på lokalt trevirke (om lag 400.000 kWh/år) og 100 kvm med solfangere (om 

lag 27.000 kWh/år) som er nok til å dekke skolebyggets varmebehov. 

 I tillegg vil skolen årlig produserer rundt 30.000 

kWh elektrisitet fra eget solcelleanlegg 

bestående av 128 veggmonterte solcellepaneler 

(med en makseffekt på 35 kW) som dekker at 

areal på 250 kvm.  

Interreg Sverige-Norge-prosjektet ecoINSIDE 

har, gjennom prosjekt-partneren Multiconsult, 

bidratt med opplæring i etablering og drift av 

solcelleanlegget. 

Desarmerte prisbomber – to ganger 
Kommunen ble i 2014 tildelt én million kroner 

til å hente inn en rådgivende trekonsulent. 

– I ettertid ser vi at det var helt avgjørende at vi fikk søkt etter trekompetanse i en tidlig fase. Vi kom 

oss også ut og fikk sett på eksisterende bygg i massivtre. At vi fikk med rådmannen til Bergen, der vi 

var på befaring i to vellykkede trebygg, bidro til en sterk forankring av materialvalget hos 

kommuneledelsen, forteller prosjektleder Jens-Kristian Waaler. 

Etter å ha mottatt anbud på arkitekt for rom og skisseprosjekt, for en massivtreløsning, ble det 

plutselig bråstopp under kontraktsigneringen med arkitekten. Hun kunne ikke begripe hvorfor 

kommunen ville bruke massivtre – fordi «det er 20 prosent dyrere enn stål og betong.» 

 

 Ansatte fra Lørenskog kommune fikk se solfangeranlegget da de var på befaring på den nye skolen. 

Prosjektleder Jens-Kristian Waaler foran 

solpanel-veggen på den nye skolen. 



  

 

Inngangspartiet er åpent og innbydende – med en overraskende god lyddemping. 

– Det viste seg at arkitekten – akkurat som resten av bransjen – hadde begrenset kompetanse på 

massivtre. Men hennes vurdering av bransjen var nok riktig. Entreprenørene var svært usikre på 

kalkyler i tre, så de ville nok lagt på en såpass stor økonomisk sikkerhetsmargin at hun kunne fått 

rett, medgir Waaler. 

Trekonsulenten ble redningen. Han viste seg å være avgjørende viktig for å få reelle, sammenlignbare 

priser på bordet. Og det skulle heller ikke gå lenge før han måtte på banen igjen. Et frittstående 

analyseselskap fikk nemlig i oppdrag å gjøre en ny vurdering av kostnadskalkylen. Også dette 

selskapet hadde liten erfaringsbakgrunn på tre – og landet på en kostnadsøkning på 35 prosent! 

Igjen var det trekonsulenten som reddet trebygget, med faktiske og etterprøvbare priser. 

Faktabaserte priser trumfet ekspert-synsingen. Enden på visa ble at ekspertene til slutt fant 

hverandre i et felles kostnadsgrunnlag – der det var hipp som happ om det ble bygd i tre, eller i stål 

og betong. 

Bodde på byggeplassen 
Etter dette gikk det fort framover. Det ble gjort vedtak i kommunens ledergruppe om at det skulle 

brukes massivtre i bærende konstruksjoner. Trekonsulenten ble også en viktig samarbeidspartner for 

rådgivende ingeniør i arbeidet med bærekonstruksjoner og akustikk. 

Kommunen arrangerte en tilbudskonferanse om bygging av skole og flerbrukshall i massivtre. Denne 

konferansen var avgjørende for å få fjernet aktørenes usikkerhet rundt prising av trekonstruksjoner. 

I slutten av mars 2016 ble HENT valgt som totalentreprenør. I august 2016 ble spaden satt i jorda og 

15 måneder senere kunne kommunen overta bygget – et halvt år før tida – til avtalt pris.  

Ifølge Ole-Christian Østreng har prosjektleder Jens-Kristian Waaler gjort en formidabel 

oppfølgingsjobb i hele byggeperioden. 



  

– Jens-Kristian har bodd på byggeplassen. Ifølge HENT-sjefen hadde de aldri opplevd en prosjektleder 

som har vært så aktiv og engasjert, uten å være en kontrollfreak, referer Østreng. 

– Ja, men det er jo på byggeplassen det skjer, 

påpeker prosjektleder Waaler, som synes det 

var helt naturlig å følge opp der.  

Godt bygg å være i 
Kommunens prosjektleder roser 

prosjektkontoret til Hent for sin omstillingsevne 

fra stål og betong til tre. De måtte blant annet 

tegne inn alle utsparinger seks uker før de skulle 

monteres. Det var uvant for dem, men de tok 

det på strak arm.  

– Selve byggeprosessen gikk veldig greit – og 

veldig fort, påpeker Waaler. 

Kommunen overtok bygget 22. november 2017. 

Allerede 26. februar kunne elevene flyttet inn i 

skolebygget, et halvt år før avtalt ferdigstillelse.  

Massivtreskolen viser seg å ha blitt en suksess for alle parter. Kommunens økonomisjef er selvfølgelig 

fornøyd. Vel så viktig er det at elevene, lærerne og rektor trives i den nye skole. 

Trematerialene virker støydempende, noe som bidrar til et rolig og harmonisk skolemiljø. Vegger 

som «puster», fordi skolen er bygget uten diffusjonstette dampsperrer, bidrar dessuten til et svært 

godt innemiljø. 

 

Kultursalen er blitt bygdas nye storstue. Her har også Bygdekinoen fått plass. 
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En blitt en foregangskommune 
Waaler, Østreng og Sandbekkbråten er også 

godt tilfreds med at det ambisiøse prosjektet, 

som de satte seg fore å gjennomføre, faktisk ble 

så vellykket. 

Entreprenøren Hent har utarbeidet et 

klimagassregnskap for materialbruk og 

energibruk som viser oppsiktsvekkende gode 

resultater. Bærekraftig materialvalg og effektive 

energiløsninger sørger for at klimagassutslippet 

fra skolen er redusert med 42 prosent 

sammenlignet med referansebygget for 

material- og energibruk. De største 

innsparingene er gjort med utstrakt bruk av 

massivtre, resirkulert stål i peler, 

lavkarbonbetong og fjernvarme basert på biobrensel. 

Dette har ført til at andre utbyggere strømmer til Aurskog-Høland for å få ta del i de erfaringene 

kommunen har gjort med å bygge i massivtre. Kommunen har allerede tatt imot 40 delegasjoner 

med over 500 deltakere og gitt dem omvisning på skolen. Det er en oppgave Waaler tar på seg med 

stor glede. 

– Det er litt gjevt å jobbe i en foregangskommune, sier han.  
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Kilder 

Samtaler med nøkkelpersonell i Aurskog-Høland kommune: 
- prosjektleder Jens-Kristian Waaler 
- miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng 
- fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten 

Prosjektpresentasjon av nye Bjørkelangen skole (28.05.2018), utarbeidet av Jens-Kristian Waaler 

Klimagassregnskap Bjørkelangen skole, utarbeidet av HENT AS 

Prosjektnotater fra Ola Rostad, ecoINSIDE/Tretorget 

Notat fra kurs i solstrøm (06.09.2016), utarbeidet av Ole-Christian Østreng 
 
Omtaler av prosjektet på ecoINSIDE sin webside: 
- Bjørkelangen skole – et skoleeksempel (16.04.2018) 

http://ecoinside.nu/2018/04/16/bjorkelangen-skole-et-skoleeksempel/ 
- Massiv suksess for skolebygg (16.04.2018) 

http://ecoinside.nu/2017/10/03/massiv-suksess-for-skolebygg/ 

- Et referansebygg i massivtre (01.12.2016) 

http://ecoinside.nu/2016/12/01/et-referansebygg-i-massivtre/ 

- Sterkere på å bestille solstrøm (07.09.2016) 

http://ecoinside.nu/2016/09/07/sterkere-pa-a-bestille-solstrom/ 

Artikler i Indre Akershus Blad 

http://ecoinside.nu/2018/04/16/bjorkelangen-skole-et-skoleeksempel/
http://ecoinside.nu/2017/10/03/massiv-suksess-for-skolebygg/
http://ecoinside.nu/2016/12/01/et-referansebygg-i-massivtre/
http://ecoinside.nu/2016/09/07/sterkere-pa-a-bestille-solstrom/

