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Uppe bland träden ska besökarna kunna promenera runt byggnaden och kika in i fabriken och se produktionen samtidigt som de kan njuta av naturen.

Vestres nya fabrik får ett
Det är faktiskt knappt man tror det är sant. I skogarna i det norska inlandet, inte långt från
Torsby i Värmland, ska den norska möbeltillverkaren Vestre bygga världens mest miljövänliga
fabrik, The Plus. En anläggning som inte bara ska producera möbler så energieffektivt och
miljövänligt som är möjligt. Här ska också anläggas ett besökscenter och en kultur- och
upplevelsepark. Ambitionen är att skapa en mötesplats för alla och en destination
som ska locka besökare från långt utanför Skandinaviens gränser.
Florence Oppenheim
MÖBELTILLVERKAREN VESTRE LANSER ADE

nyheten om projektet The Plus – en håll-

bar fabrik och mötesplats designad av den
världsberömda arkitektbyrån Bjarke Ingels
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Group (BIG) – under ett digitalt frukostseminarium den 30 juni. Bland talarna fanns

ILLUSTRATION: BIG/VESTRE

Vestres nya möbelfabrik i Magnor är utformad som ett plus och har också fått
namnet The Plus.
FOTO: MICHELLE BERG

plus för miljön
förstås Vestres vd, Jan Christian Vestre, som
med sedvanlig energi och engagemang i såväl klimat- och miljöfrågor som i sin egen
roll som företagare, presenterade projektet.
”Vi ska bli världens mest hållbara möbeltillverkare. Ett viktigt steg i att uppnå detta är att bygga fabriken The Plus som med
banbrytande teknik och skandinaviskt
samarbete kan producera snabbare och
grönare än någonsin. På så sätt kan vi också
trygga vår globala konkurrenskraft”, sa Jan
Christian Vestre på seminariet.
Han var bekymrad över Norges rela-
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tivt låga export från fastlandet och vad som
kan hända när norsk industri tappar intäkter från olja och gas.
”Vi måste få upp exporten från fastlandet. Vår nya fabrik sänder ett kraftfullt
budskap till hela näringslivet: vi sätter
igång den största enskilda investeringen i
norsk möbelindustri på flera decennier. Vi
vill bevisa att norsk miljövänlig industri är
konkurrenskraftig i hela världen och att vi
ser skandinaviskt samarbete som nyckeln
till framgång. Kan Vestre så kan alla andra”,
sa han.
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i designen
av The Plus har varit Vestres ambition
att genom sina möbler skapa platser där
människor kan träffas och få gemenskap.
Fabriksbyggnaden är utformad som ett
plus, därav namnet.
Massan i byggnaden är
fördelad i fyra riktningar och skapar en känsla
av att hela tiden befinna
sig i skogen. Mittdelen
är ett tvådelat rum
– dels ett tolv meter
uppe på taket, dels ett
rum nere i byggnaden
som är som en cirkulär
trädgård. Denna del
av fabriken är både ett Jan Christian Vestre, vd på
möbelföretaget Vestre.
logistiknav och en möFOTO: MICHELLE BERG

EN GRUNDLÄGGANDE PRINCIP
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tesplats för anställda och besökare.
Smarta robotar, självkörande truckar och möjligheten att styra hela fabriken
med hjälp av en surfplatta är några av de
Industri 4.0-lösningar som fabriken ska använda sig av.

möbelfirma som Vestre kan bidra till detta.
– Vi måste komma igång med att ingen kan göra allt men att alla kan göra något
och det är summan av det vi tillsammans
uppnår som är viktig. Jag är också en stark
anhängare till svensk-norskt samarbete och
är väldigt nöjd med att Vestre med denna
R E AK TION E R NA HAR VAR IT många efter
investering bidrar till att skapa gröna induatt nyheten släpptes på seminariet, över- striarbetsplatser i både Sverige och Norge,
väldigande positiva
baserat på våra länders
från många länder.
fördelar. Tillsammans
Jan Christian Vestre
är vi starkare än var
är särskilt inspirerad
”Jag älskar den magiska
och en för sig.
av att den välkända
Han upplever att
trappan i byggnadens kärtidskriften Forbes
alla
som jobbar hos
na som tar besökarna från
skriver att ”The Plus
Vestre har samma enupplevelsecentret till själva
sätter en ny global
gagemang i att stoppa
produktionen. Jag är också
standard för industriklimatförändringarna
väldigt stolt över att The
er och Vestres tankeoch ta vara på vår sårsätt kan bli den nya
bara natur.
Plus är en hyllning till allenormen”. Han säger
– Samtidigt vill vi
mansrätten. Här finns inga
också att självklart
skapa trygga arbetsinhägnader eller avstängda
kan inte Vestre ändra
platser och bidra till
områden. Alla är välkomna
världen på egen hand
att utjämna de ökatt besöka fabriken när de
men han hoppas och
ande klyftorna mellan
tror att The Plus kan
människor i världen.
så önskar.”
inspirera fler till att
För oss handlar det i
Jan Christian Vestre
vd Vestre A/S
hänga på det acceleförsta hand inte om
rerande tåget mot en
möblerna utan om
grön omställning.
hur vi kan använda
– Det känns väldigt bra och jag är dem som ett verktyg för att skapa trygga och
stolt över alla de duktiga och engage- inkluderande mötesplatser som sprider tillit
rade människor som står bakom The och gemenskap och som motverkar konflikt
Plus. Det är ingen liten uppgift att ska- och polarisering, säger Jan Christian Vestre.
pa världens mest miljövänliga möbelfabrik med så många banbrytande lösning- DAVID ZAHLE ÄR ansvarig partner från arar. Människor från mer än 15 olika nationa- kitektfirman Bjarke Ingels Group (BIG) i
liteter har bidragit aktivt i arbetet, berättar The Plus. Han har varit med från start och
Jan Christian Vestre.
träffade Jan Christian Vestre för drygt ett
Själv brinner han för att skapa ett bätt- år sedan.
re samhälle och en mer rättvis värld. Han
– Han är en av de mest passionerade och
får energi av att se att också en medelstor effektiva människor jag har mött, berättar
Mitt i fabriken finns ett besökscenter. Hela byggnaden genomsyras av miljömedvetna materialval,
energieffektivitet och glada färger.
ILLUSTRATION; BIG/VESTRE
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David Zahle är
ansvarig partner
på Bjarke Ingels
Group i projektet
The Plus.

FOTO: BIG

David Zahle. Vi har arbetat snabbt, men
att gå igång med byggnation så snart efter
projektstart är inte så vanligt. Men det visar
hur dedikerad Jan Christian är till sin vision.
Fabriksbyggnaden ser inte alls ut som
en fabrik.
– De flesta fabriker är ju bara en stor
låda, för att bli så billiga som möjligt att
bygga. Jan Christians vision är att The Plus
ska vara en politisk och ideologisk verksamhet och byggnad. Den är färgglad och
totalt öppen för allmänheten. De som arbetar i fabriken ska ha lust att vara där och
vara en del av naturen. The Plus genom-

FAKTA: The Plus
Byggherre: Vestre A/S
Arkitekt: Bjarke Ingels Group (BIG),
Danmark.
Byggstart: September 2020.
Investering: 300 miljoner kronor.
Projektet får stöd av Innovasjon
Norge, Enova och Eidskog kommune.
Produktion: Fabriken i Magnor ska
fokusera på produktion av stål- och
aluminiumkomponenter.
Anläggning: Transparent och öppen
möbelfabrik för produktion av utemöbler, ett besökscentrum, Vestre
Experience Center, som bland annat
ska inspirera till grön omställning
och ta emot skolklasser, samt Vestre
Forest Camp – en 30 hektars kulturoch upplevelsepark.
Miljö: Nordens första industribyggnad som uppnår den högsta
miljöklassificeringen, BREEAM
Outstanding (se separat faktaruta för
miljö- och klimatinformation).
Arbetstillfällen: Fabriken kommer att
skapa 30–70 nya arbetsplatser och
vara ett skyltfönster för inkluderande
arbetsliv.
Transparens: The Plus ska öppet
visa tillverkning och byggnad. Via
besökscentret kommer det att anordnas guidade rundturet. Stora fönster
åt alla håll ger insyn i stora delar av
fabriken, dygnet runt. Utvändiga ramper gör det möjligt att komma upp
och få en överblick in i byggnaden
och ut över skogen.
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ett unikt projekt
även för BIG. Traditionellt
ser de ofta visioner och höga
ambitioner skalas ned i takt
THE PLUS ÄR

med att ekonomi och tidsplaner sätter hinder i vägen.
– Som arkitekt är det ofta
den holistiska tillgången man
bidrar med, en synvinkel som
det kan vara svårt att få andra att se. Här har vi jobbat
med en byggherre som har
insisterat på att allt vi har planerat ska bli verklighet. Jan
Christian har inte nekat eller
velat kompromissa i vision eller kvalitet.
BIG kommer att följa projektet tills allt är klart, något
som är vanligt i Danmark
men kanske inte lika ofta
förekommande i Sverige.
– I Sverige känns det som
att entreprenören har ett större inflytande, men i våra projekt insisterar vi på att få följa
arbetet till slutet, säger David
Zahle. The Plus kommer att
bli något helt unikt med en
fabrik långt utanför en stor
stad och så spektakulärt och
intressant att många kommer
att vilja besöka fabriken.

The Plus är inte bara en väldigt
ovanlig och transparent fabrik,
som ska bli ett besöksmål i
sig. Omgivningarna bjuder in till
äventyr och rekreation i en kultur- och upplevelsepark öppen
för alla.

ILLUSTRATIONER NEDAN: BIG/VESTRE

FAKTA: The Plus – miljö och klimat

Ett industriellt hantverk för nästa århundrade. Och nästa.
GR AND PUBLIC

syras av grön omställning
som ska bidra och vidareutveckla samhället.
Förutom själva fabriksbyggnaden ska ett 30 hektar
stort skogsområde bli en kultur- och upplevelsepark, The
Forest Camp. I parken ska det
förstås finnas möbler att sitta
ned vid men också skulpturer.
– Genom området ska
en serpentinstig slingra sig
genom olika naturtyper.
Besökaren kommer bland
annat att möta gigantiska
möbelinstallationer som vi
tänker oss som en form för
skulpturala lekplatser. En
del kommer att vara i trädkronorna, andra vid floden
men också vid ingången till
fabriksbyggnaden, berättar
David Zahle.

• Paris Proof: Minst 50 procent lägre utsläpp av växthusgaser
jämfört med motsvarande konventionell fabrik.
• Vestre Vision Zero: Vestre har livstidsgaranti mot rost
och 15 års garanti på lack och trävirke på sina produkter.
Företagets nollvision innebär att produkterna med hjälp av korrekt användning och underhåll samt att de efter många år kan
återlämnas och rustas upp, ska kunna ha evigt liv.
• Energiklass A+: Byggnaden får max poäng för energieffektivitet och passivhusnivå enligt BREEAM Ene 1 och Ene 23.
• The Plus producerar omkring 250 000 kWh förnybar energi
om året från drygt 1 200 solpaneler. Överskottsvärme från processen används till uppvärmning.
• I The Plus ska över 90 procent av processvattnet återvinnas
samtidigt som användningen av kemikalier halveras.
• Utsläppsfria transporter med hjälp av helektriska Tesla-lastbilar
som ska gå mellan dagens fabrik i svenska Torsby och den nya i
Magnor i Norge. Vestre räknar med att spara användning av drygt
55 000 liter diesel varje år, motsvarande 71 000 kg CO2.
• Byggnaden placeras i utkanten av skogen och övrig natur. 95
procent av området bevaras. Taken förses med naturlig vegetation.
• Material: Byggnadsstomme med passivhusstandard. Bärande
konstruktion i massivt trä. Användning av betong A med lågt
koldioxidavtryck och återvunnet armeringsstål. Fabriken har
extra höga isolationsvärden, fönster med minimala energiförluster och ett avancerat energisystem med solenergi, värmepumpar och grundvärmeanläggning.
• Anläggning: Fossil- och utsläppsfria anläggningsmaskiner på
byggarbetsplatsen.
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Pelargon Marcada®
det självklara valet när kvalitet
kommer först.
Utomordentliga
egenskaper ute
under hela
sommaren.

När det gäller frö, sticklingar och småplantor
till alla slags utplanteringsväxter
kan ni med förtroende vända er till oss.
Med lång erfarenhet och stor kunskap
vet vi vad vi pratar om.

På Byarums Bruk ser vi saker på lite längre sikt. Det gäller såväl våra produkters framtid som vår
tillverknings historia. Vi gjuter enbart i återvunnen aluminium – ett material som kan återanvändas
gång på gång, generation efter generation. Tidsrymder som ger perspektiv på tillvaron och sätter
sin prägel på våra produkter.

Tel 0431-41 00 56. Fax 0431-41 00 76.
Box 1061, 262 21 Ängelholm. info@sweed.se

BÄNKBORD DOMINO

F O R M G I VA R E

Jesper Ståhl

www.byarumsbruk.se

