
 

 

Studietur 18. – 19. oktober 
Besøk til Splitkon, The Plus, overnatting i Mjøstårnet 

 
 

Foto: Einar Aslaksen 

 
Endelig blir det studietur til spennende treprosjekter på Østlandet.  
 
Tid:   18. og 19. oktober 
Sted:   Start og slutt på Gardermoen, overnatting i Mjøstårnet 
Pris:  Transport tur og retur Gardermoen, samt overnatting (1088 kr pr enkeltrom) 

betales av den enkelte. Resten dekkes av arrangørene. 
Påmelding:  Send mail til Kristin Vedum, totalt ant. plasser 14 stk.  
Arrangør:  BYGG i TRE, Tre på Agder og KL-tre nettverket 
 
Vi har følgende program der det er mulig å komme med innspill på byggbefaringer.  
 
18/10 
10:15  Vi møtes på Gardermoen, og reiser videre i felles buss 
12:00  The Plus på Magnor. Dette er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere 

tiår. En fabrikk som vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv 
produksjon!  

13:00  Enkel lunch i bussen til 

mailto:kristin.vedum@silvaconsult.no
https://bi3.no/
http://www.trepaagder.no/
https://www.kl-tre.no/sider/referanser


 

 

14:15  Kongsvinger og 2 timer til byggbefaringer  
16:15  Avreise til Brumunddal  
17:45  Innsjekk Wood Hotel i Mjøstårnet 
18:15  Til topps i Mjøstårnet, 84,5 meter!  
18:45  KL - tre møte hos Woodcon. Her deltar også Splitkon og Massivtre AS.  
20:15  Avslutning dag 1 
20:30 Middag / samvær på restauranten Mjøskanten 
 
19/10 
07:00  Frokost - utsjekk 
08:00  Avreise til Åmot 
10:30  Fabrikkbesøk Splitkon inkl enkel lunch 
12:30  Avreise til Oslo-området - og 
14:00  Byggbefaringer 
17:00  Avrunding og tilbakereise til Gardermoen 
 
Vi har lagt opp til et stramt opplegg for å få sett mest mulig. Derfor er det forbehold om 
nødvendige endringer. Pr. nå gjenstår å avtale befaringene i Kongsvinger og Osloområdet 
(kom gjerne med innspill – det er veldig mye å velge i) 
 
For de som kommer med fly fra eks Kristiansand, har vi sett for oss følgende, mulige flytider.  
 

  
 
 
Dette blir inspirerende og moro! Håper du eller noen fra din virksomhet har tid og anledning 
til å bli med og lære mer om bærekraftig og industrielt trebyggeri.  
 
Vi gleder oss!  
 
Med hilsen  
Tredriver  
Kristin Vedum 
tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no 
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