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PROGRAM
09.15 Inledning. En ny arkitektur för trähus.
 Nils Lindstrand, NTT och Susanne Rudenstam,  
 Träbyggnadskansliet
09.30 Wood architecture for wood buildings.
 Andrew Waugh, Waugh Thistleton (eng.)
10.30 Kaffepaus i utställningen
11.00 Lignocen arkitektur: utforskningar,  
 utmaningar, utvecklingar.
 Andreas Falk och Magnus Larsson,  
 KTH Byggvetenskap
11.30 Lunch i utställningen.
12.30 Hybrid constructions is the future 
 for tall wooden buildings.
 Nick Milestone, B & K Structures (eng.)

13.10 Teknik och material för framtidens   
 vackra trähus.
 – CLT och prefab i australiskt byggsystem  
 Johan Larsholm, Randek
 – CLT BBS – solutions of mass timber  
 Arthur Walch, Binderholz
 – CNC ger staden fler och mjukare former  
 Lars Jonsson, 3Dform
 – Trä med stående årsringar ger nya möjligheter 
 Josefin Nilsson, Linnéuniversitetet.
14.30 Så når man marknaden med höga trähus.
 Therese Kreisel, Skellefteå kommun
14.50 Kaffepaus i utställningen

Dagens teknik för träbyggande kan ge arkitekter nya möjligheter att skapa former och funktioner som tidigare  
varit för dyra. Industriellt byggande kan ge nya möjligheter att skapa en arkitektur som är både funktionell, estetisk  
och ekonomiskt rimlig. Fler människor kan få bo vackert, hälsosamt och miljövänligt.
   
Kunskapsdagen Stora Trähus genomförs i år för tredje året i rad. Tidigare år har visat att trähus kan  
byggas högt, och att teknik finns för att bygga stora trähus i stor skala. I år vill vi titta närmare på de arki-
tektoniska och estetiska möjligheterna med att använda modern träbyggnadsteknik.Kunskapsdagen Stora 
Trähus arrangeras av NTT Woodnet i samarbete med branschorganisationer och företag inom träindustrin.

15.20 Flera stora branschprojekt lägger 
 grund för högre trähus.
 Marie Johansson, SP/Lnu
15.45 Sammanfattande diskussion: 
 Så kan vi använda dagens teknik och  
 träprodukter för att bygga bättre trähus. 
 Medverkande: dagens talare och publiken.
16.30 Mingel och gemensamma avtåg  
 för mässbesök
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