
– et laboratorium 
Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden

 

Fra og med september 2009 vil et utvalg av 
arbeidene fra utstillingen i Oslo legge ut på lands-
dekkende turné i Nasjonalmuseets nettverk galleri.

For turné og lærerveiledning, se  
www.nasjonalmuseet.no/vandreutstillinger/galleri/
norwegianwood

Nettverk- og turneansvarlig: 
helga.gravermoen@nasjonalmuseet.no, tlf: 21982241

Prosjektleder og kurator for visning  
i Oslo og videre turné: 
anne.lunde@nasjonalmuseet.no, tlf: 21982122

Logistikkansvarlig: 
camilla.sramek@nasjonalmuseet.no, tlf: 21 98 22 39

Prosjektledelse: Grete Kvinnesland og Ellen Devold
Kurator: Anne Marit Lunde
Utstillingsdesign: happyspace
Grafisk design: Highlander design og Hannah Munkeby
Fotograf: Emile Ashley
Utstillingstekster: Norwegian Wood og Ecobox

Veibeskrivelser til ferdigstilte Norwegian Wood-
byggeprosjekter:

Preikestolen fjellstue.
Ferje fra Stavanger til Tau. Med bil: Følg skilting via 
Jørpeland til Preikestolen fjellstue. Ferjetider:
www.stavangerske.no/ruter0108/stavanger-Tau-ny.pdf

Lanternen. Adresse: Sandnes sentrum, Langgata/
Flintergata.

I Stavanger: 
Jåtten Øst B7. Adresse: Austtunsletta 10-126
Marilunden. Adresse: Grashaugveien 31-49
Egenes Park. Adresse: Bretlandsgaten 31-73
Lierdalen gård og kulturlandskap. Adresse: Myrveien 
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Info rmasjon
Norwegian Wood – et laboratorium 
Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden

Norge har en rik tradisjon for å bygge i tre og 
Stavanger er med sine 8000 trehus Europas største 
trehusby. Dette er utgangspunktet for Norwegian 
Wood, et av hovedprosjektene under Stavanger2008. 
Målet for Norwegian Wood har vært å videreutvikle 
denne tradisjonen ved å realisere byggeprosjekter 
med nyskapende og miljøvennlig trearkitektur. 

Norwegian Woods kvalitetskriterier setter høye mål 
for byggeprosjektene. De skal benytte miljøvennlige 
materialer og nye byggesystemer i tre, ha et lavt ener-
giforbruk, baseres på designprinsipper for universell 
utforming og fremstå med høy arkitektonisk kvalitet.

Norwegian Wood-prosjektet er den største satsin-
gen på miljøvennlig, innovativ trearkitektur i Norge 
noen gang og har vært en læringsarena for de 
involverte – arkitekter, rådgivere, utbyggere, entre-
prenører, trenæring og norske kommuner. Et omfat-
tende arbeid ble lagt ned i prekvalifiseringsarbeidet 
hvor målet var å skape en arena for innovasjon med 
bidragsytere fra mange land – arkitekter fra åtte 
nasjoner har vært involvert i byggeprosjektene.

Hvorfor og hvordan bygge miljøvennlig og 
innovativt i tre? 

Utstillingen søker å forklare og besvare disse 
spørsmålene samt å gjenspeile Norwegian Wood-
prosjektets karakter som eksperiment og laboratorium. 

Gjennom plansjer, foto, tegninger, film, mate-
rialprøver, modeller, lyd og lukt vil publikum få 
et innblikk i prosessen og utviklingen av pros-
jektet Norwegian Wood og de underliggende 
kvalitetskriteriene. I visningslokalet har vi gitt hvert 
kriterium sin fargekode, som er gjennomgående i 
utstillingen. De 10 byggeprosjektene er nummerert 
og følger disse gjennom utstillingen: fra idé og kon-
sept frem til resultatet som er oppnådd pr november 
2008. Slik vil man få et innblikk i hvordan arkitektur 
blir til og hvordan de ulike prosjektene forholder seg 
til Norwegian Woods kvalitetskriterier.

Besøkende kan fordype seg i bakgrunnsmaterialet og 
innhente informasjon om miljøvennlig trearkitektur.
Utstillingen er inndelt i fire nivåer: 
 

De 10 byggeprosjekterne:

1 Kunstnarsenter ved Valenheimen, Arkitekt: Arkitektgruppen Valenheimen
2 Lanternen, Arkitekt: Atelier Oslo, BLM/AWP, Frankrike
3 Egenes Park, Arkitekt: HLM Arkitektur & plan AS, ONIX, Nederland
5 Jåtten Øst B7, Arkitekt: April Arkitekter AS
9 Marilunden, Arkitekt: Sivilarkitekt Wilhelm Eder, noncon:form, Østerrike
10 Siriskjær, Arkitekt: Studio Ludo AS, AART Danmark
11 Tilbygg Stavanger, Arkitekt: Christian Schöberle sivilarkitekt MNAL
12 Lierdal gård og kulturlandskap, Arkitekt: Helge Schjelderup sivilarkitekter MNAL AS
13 Trebru over Eideåna, Arkitekt: Arne Eggen Arkitekter AS
14 Preikestolen Fjellstue, Arkitekt: Helen & Hard AS
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Nivå 1 Skogen: 
Her presenteres utgangspunkt, ideer, skisser og konsept 
som ligger forut for de 10 byggeprosjektenes videre 
utforming og utvikling.

Nivå 3 Produkt og prosess: 
Prosjektene som produkt. De 10 byggeprosjektenes 
prosess, utvikling, utforming og deres løsninger i 
henhold til Norwegian Woods kvalitetskriterier.

Nivå 2 Kvalitetskriteriene: 
Norwegian Woods fire kvalitetskriterier:  

UU: Universell utforming TT: Treteknikk
EE: Energieffektivitet  MM: Miljøvennlig materialbruk

Nivå 4 Kontekst: 
Ferdigstilte prosjekter i sin kontekst. 
Presentasjon av fem av byggeprosjektene som 
ferdigstilles i 2008.
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