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VISJON

Vi utvikler Fredrikstad!

Et regionalt tyngdepunkt for helse, 

utdanning, teknologi og kompetanse.

01

En regional arena og samlingspunkt

for idrett, kultur og opplevelse.

02

En moderne bydel og et attraktivt

boområde i sentrum av Fredrikstad

03

STRATEGI

Bygge en destinasjon og 

samtidig bidra proaktivt og 

positivt til byutviklingen







Værste/FMV er et av Norges største sentrumsnære 
byutviklingsprosjekter. En transformasjon fra 
industri og nedlagt skipsverft til en levende 
bærekraftig bydel. Miljø, bærekraft og klima har 
blitt stadig mer styrende for transformasjonen. 

Værste skal være en læring- og utviklingsarena for 
bærekraft, med fokus på moderne og klimavennlig 
arkitektur, sirkulære løsninger, grønn mobilitet, 
miljøvennlige materialvalg, grønne bygg og andre 
blå og grønne initiativ som gjør det enkelt å leve 
bærekraftig. 



Valle Wood

Norges største næringsbygg i massivtre – Valle Wood – vil både spare miljøet og gi lavere kostnader.

Valle Wood vil få kledning i tre, og både overflater og bærende konstruksjoner i massivtre vil være meget synlig fra innsiden 

Massivtre er ifølge NCC Property Development en klimavennlig byggemetode som sparer miljøet ved reduserte utslipp, raskere 
oppføring og mer miljøvennlig drift. Med svært lite vedlikeholdsbehov ved bruk av tre, blir det også store innsparinger for både utbygger 
og leietaker.



Landets største demenssenter med ca. 100 nye 

beboerrom med tilhørende fellesfunksjoner, 

samt et eget dagsenter i byggets underetasje. 

Bygget har fått form som en hestesko, der det i 

midten utformes et utomhus vandreareal med 

sansehage og ulike aktivitetssoner. 

Senteret bygges i massivtre, i tråd med statens 

ønske om økt bruk av massivtre i offentlige 

prosjekter. 

BERGHEIM BO – OG AKTIVITETSSENTER
- Topp moderne helsebygg i massivtre

BYGGHERRE  Halden kommune

PROSJEKTUTVIKLER  LINK / Multiconsult AS

ARKITEKT  LINK AS

ENTREPENØR  Solid Entreprenør



Satser 250 millioner på treverk
Kortere byggetid, lavere kostnader og mindre forurensing. Slik fristes eiendomsbransjen med moderne teknologi.

TREVERK: Skipet blir Bergens første kontorbygg oppført med massivtre
som konstruksjonsmateriale - fra Splitkon. Ill.: MIR/Paal J Kahrs Arkitekter

30. april 2019 åpnet verdens største og mest avanserte 

massivtrefabrikk på Åmot mellom Drammen og Hønefoss. Der har 

private investorer og Siva (det statseide selskapet for industrivekst) 

satset 250 millioner kroner på det som markerer en ny milepæl i en 

tradisjonsrik norsk treforedlingsindustri.

– Mesteparten av massivtre-løsningene brukt i Norge frem til i dag 

har blitt produsert i Østerrike og Tyskland og så kjørt opp med 

vogntog. Splitkons nye fabrikk har en kapasitet på 60.000 

kubikkmeter massivtre årlig, og bruker kun kortreist norsk gran i 

produksjonen, heter det i en pressemelding.



Hva med lyd? 
Da 40 prosent av leilighetene var solgt på få dager, visste utbyggeren at de hadde truffet blink.

Massivtre og runde former

Husene i skogen er tegnet av 

arkitektfirmaet Helen & Hard i 

Stavanger. Og de skal bygges uten 

betong eller stål.

– Vi er opptatt av bærekraftig 

utvikling og rask byggetid, og 

bygger derfor dette i massivtre. 

https://www.estatenyheter.no/2019/02/04/1000-boliger-blir-den-nye-byen-i-byen/

https://www.estatenyheter.no/2019/02/04/1000-boliger-blir-den-nye-byen-i-byen/


Studentsamskipnaden i Fredrikstad

Bygger studentboliger for 

over 100 millioner kroner
De 230 nye hyblene over 6.900 kvadratmeter i fem blokker skal 

bygges i massivtre.



SKOLE OG BYARENA



Horten videregående skole



Royal arena i Ørestaden



Byutvikling med sjel og bærekraft


