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09.15  Så långt har träbyggandet kommit i världen,  
Nils Lindstrand, NTT Woodnet

09.30  Moderna byggsystem för trä ger effektiva träbyggen  
– en lägesrapport, Karin Sandberg, RISE

09.50 Kaffepaus och mingel

10.20  Presentation av de viktigaste byggsystemen 2017,  
Stora Enso, Moelven, Metsä Wood, Derome, Martinsons, Isotimber

12.30 Lunch och mingel

13.30  Stora Trähus en trend i världen – så har man byggt stort  
i trä, Nils Lindstrand, NTT Woodnet, och Julia Hertzman,  
Sveriges Arkitekter

14.00 Trähus bra för ekonomin, BoKlok

14.20  Djävulen bor i detaljerna – liksom skönheten.  
Arkitektens krav på trähus, Jonas Runberger, White arkitekter

14.40 Kaffepaus och mingel

15.20  Framtidens träfasader tas fram i Sverige,  
Camilla Schlyter Gezelius, arkitekt

15.40  Bra akustik – en fråga om konstruktionslösningar,  
Paola Brugnara, Rothoblaas

16.00 Säkrare byggarbetare i stora trähus

16.20  Forskningen på väg mot framtidens stora 
trähus, Marie Johansson, RISE

16.45  Därför stora trähus! Sammanfattning och 
slutsatser av dagen,  
Nils Lindstrand tillsammans med talare

17.00 Avslutning av Stora Trähus 2017

Den fjärde upplagan av kunskapsdagen Stora Trähus återvänder 
till Stockholm och Skogshem & Wik. Där föddes för tre år sedan det 
uppskattade eventet med dess fokus på framtidens kontor, konsertsa-
lar och bostadshus i trä. Den 18 oktober 2017 är det dags att titta på 
hur trä gynnar både ekonomi och trivsel.

Temat för 2017 är Snabbt och Snyggt. Moderna byggsystem och 
designade dörrar, fönster och andra detaljer ger snabba och snygga 
byggen som ger ett överlägset resultat även i plånboken. Snabba 
montage ger snabbare inflyttning och bättre ekonomi, god design 
och mycket synligt trä ger nöjda användare som trivs.

Kunskapsdagen Stora Trähus arrangeras av NTT och woodnet.se i 
samarbete med branschorganisationer och företag inom träindustrin.  
Mer information finns på storatrahus.se

Snabbt och snyggt
– byggsystem och byggvaror ger 
ekonomiska trähus med trivsel

PARTNERS

Program

Moderator:  
Susanne Rudenstam, 
Träbyggnadskansliet.

STORA

Välkommen till kunskapsdagen Stora Trähus • Stockholm, den 18 oktober 2017

Träffa Martin Timell  
på Stora Trähus!


