
 

 

FAGDAG LANDBRUKSBYGG I TRE  
for Østre Romerike: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Nes 

   

Hvert år bygges det rundt 400.000 m² landbruksbygg til en kostnad over fem milliarder kroner. Mer 

bruk av tre i landbruksbygg vil være bra for lokal verdiskapning, klima og trivsel for folk og dyr. Ved 

jordbruksoppgjøret 2019 ble det etablert en tilskuddsordning for landbruksbygg i tre. 

 

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre 

Dato: onsdag 28.oktober 2020 

Sted: Østre Romerike (se programpostene) 

 

PROGRAM 

A) Seminar 

Sted: Bjørkelangen skole (kulturarenaen), Haldenveien 123 på Bjørkelangen. 

08.30 Registering, kaffe 

09.00 Velkommen, arrangører 

09.05 Bærekraftig bygging i norsk landbruk, Akershus Bondelag 

09.15 Hvorfor bygge landbruksbygg i tre, Trebruk v/Bjørn Lier 

09.35 Alternative løsninger, planlegging og byggeprosess, NLR Øst v/Knut Berg 

10.00 Finansiering og tilskuddsordning, hhv Aurskog Sparebank og A-H kommune 

10.25 Presentasjon fra leverandører 

• Bygg-med-oss v/Knut Heggedal 

• Woodcon v/Gunnar Aasterud og Terje Strand 

• Felleskjøpet v/Joakim Bjørknes Tørnby og Elisabeth Malmquist 

11.15  Slutt seminar og avreise for lunsj & befaringer 

 



 

 

B) Befaringer 

11.30 Lunsj: Servering av mat m/drikke hos Fredrik Brubak (se adresse nedenfor) 

 

12.00 Fredrik Brubak, Dingsrudveien 2 i Aurskog 

 

Kombibygg over 300 m² med to rom; lager og 

isolert verksted. Forberedt for plantørke. 

Bindingsverk og takstoler i tre. Takstolene er 

løftet opp på midten for høyde. 

Royalimpregnert panel. Levert av Bygg med 

oss. 

13.15 Terje Fossen-Hellesjø, Hellesjøveien 203 i Sørum

  

Kombibygg over 540 m2 med redskapsdel og 

verksted. Bindingsverk i dobbel 2*6 c/c 90cm 

med takstoler og kledd med tømmermanns-

panel.  Kledning, stendere og dragere av 

sjølhogd gran, og skjært lokalt, mens 

takstolene er innkjøpt. Bygget er satt opp i 

2010 av eier. 

14.45 Torgeir Ask, Vestsidavegen 751 på Brårud i Nes 

  

Kombibygg over 850 m² med plantørke med 

solfangertak, verksted og redskapshus. 

Utstrakt bruk av tre i bindingsverk, takstoler 

og plantørke. Brukt tradisjonell ornamentikk 

for det visuelle inntrykket. Levert av 

Felleskjøpet. 

ELLER 

14.45 Digerås og Kville, Ånerudvegen 329 på Mork i Blaker 

 

Kombibygg på 1000 m² med ammekufjøs, 

isolert verksted og hybel/kontor. Bindingsverk 

og takstoler i tre. Selvbærende takstoler over 

fjøs og a-takstoler over verksted. Materialene 

er skjært av tømmeret fra tomta. Bygget er 

tegnet av Digerås og Kville og satt opp i 

samarbeid med lokale snekkere.

 

15.30 Avslutning 



 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

 

Påmelding  
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Trykk på denne linken for å melde deg på. Det 

er mulighet til å delta på enkelte deler av programmet. 

 

Det er begrensning på antall deltakere, førstemann-til-mølla gjelder. Absolutt siste frist for 

påmelding er 23.oktober. 

 

Transport 
På grunn av covid-19 må vi bruke egne biler mellom stedene. Følg gjeldende anbefalinger 

vedrørende passasjerer. 

 

Covid-19 
Følg gjeldende anbefalinger fra Helsedirektoratet, hold avstand og hold deg hjemme om du føler deg 

syk. Arrangementet kan bli avlyst på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg. I så fall vil 

påmeldte deltagere få beskjed. 

 

 

Hovedarrangører 

                       

Kontaktperson      Kontaktperson 

Morten Haugerud     Malin Iren Andresen 

morten.2007@hotmail.com     malin.iren.andresen@ahk.no                                                                 

 

 

Samarbeidspartnere 

       

                       

 
                         

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dmg67QZ7REy2u6zDc2nNExxVyNAmVVVCi07Y_mT3YclUNlE0UzM0UVBHRE1aTE1LSkpYTDVOOEpMRCQlQCN0PWcu

