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T e k n i s k

Norgeshus Kjell Gilje as i Grimstad holder på å bygge ny produk-
sjonshall med et utseende som en låvebygning i tradisjonell stil. 
Låven bygges som elementer med bruk av gamle konstruksjons-
metoder i tre, men ved hjelp av ny teknikk. 

Spennende byggeprosjekt

Lokalt samarbeid
Hans Petter Gilje forteller at grove trekon-
struksjoner (rammer) med materialer blir 
skåret hos et lokalt sagbruk, og de be-
nytter egenprodusert massivtre i takkon-
struksjonen og prefabrikkerte trevegger i 
fasadene. 

- Dette er et spennende byggeprosjekt 
i tre med bruk av mye lokalt råstoff, sier 
Gilje. 
Han forteller at dette er et av prosjektene 
som Landbruks- og Matdepartementet 
gjennom Innovasjon Norge har støttet 
med midler. 

Målet er å bygge kompetanse innen land-
bruksbygg i tre. Sigurd Eide ved Tretek-
nisk Institutt har vært faglig rådgiver, og 
kvalitetssikret prosjekteringen av byg-
get. 

Trerammer
Rammekonstruksjonen blir satt sammen 
med moderne sammenføyninger og inn-
festet i golv. 

Rammene er prosjektert slik at senterav-
standen mellom disse kan bli opp til 6,4 
meter og med spennvidde på opp til 12 
meter. 

Nye elementer i tradisjonell låvebygning
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Bønn om 1000 kroner
Av Roar Eiken, daglig leder i Norgeshus Din Bolig 

En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til Gud i ukevis, uten at noe skjedde. Til slutt 
valgte han å skrive et brev til Gud for å be om 1000 kroner. Postvesenet mottok brevet, som var 
adressert til ”Gud, Oslo”, og besluttet å videresende det til statsminister Jens Stoltenberg. Stats-
ministeren moret seg virkelig over brevet, og videresendte det til Kristin Halvorsen med beskjed 
om å sende gutten penger. Kristin Halvorsen synes 1000 kroner var i meste laget for en liten gutt, 
så hun sendte 100 kroner. Den lille gutten jublet da han fikk pengene, og han satte seg ned og 
skrev et takkebrev til Gud: ”Kjære Gud, tusen takk for pengene du sendte meg. Jeg har forresten 
merket meg at du sendte det via regjeringen, og de drittsekkene trakk 90 prosent i skatt!”

Stafettpinnen går videre til 
Ingvar Sæther, Norgeshus Ing. I. Sæther

Stor interesse for fagdag
Sammen med Norsk Bygdesagforening i 
Agder arrangerte Gilje nettopp en åpen 
fagdag for å se på monteringen. Hans 
Petter Gilje orienterte om prosjektet, og 
Aasmund Bunkholt fra Trefokus holdt et 
veldig spennende innlegg om moderne 
trebruk - og arrangementet trakk fullt 
hus. NM

Det er utviklet et sett med tegninger og en 
veileder for denne type bygginnfesting. 

Stort bruksområde
- Det er mulighet for å ha breie porter som 
kan ta materialpakker inn på tvers, opp-
lyser Gilje. Konstruksjonen er også slik 
at en kan sette opp ei traverskran i taket 
og kunne tåle belastningen av bruken 
av denne i en industriell sammenheng. 
Dette gjør at byggene er meget fleksible 
og bruksområdet stort, og Gilje nevner 
låver, lagerhaller, industrihaller eller for-
retningsbygg. 

Stort oppmøte på fagdagen 

som Norgeshus Kjell Gilje 

arrangerte i samarbeid med 

Norsk Bygdesagforening i 

Agder. 


