Minimässa träbyggande
Trollhättan 11 april 2019

Möt producenter av massivträblock, prefabricerade planelement och moduler. Lyssna
till intressanta föredrag och framgångsrika exempel från hela landet. Arbetar du inom
bygg, arkitektur, konstruktion, som beställare eller i föreskrivande led? Kom och träffa
olika slags träbyggleverantörer och lyssna till intressanta föredrag.

PROGRAM Innovatum, lokal Lilla Nova, Nohabsgatan 21, Trollhättan,
Avgift inkl lunch och fika 200 kr ex. moms.
08.30 KAFFE OCH SMÖRGÅS

12.30 Mässbesök varvas med kortare föreläsningar

09.00 VÄLKOMNA MÄSSBESÖK
Irene Malmberg, Svinesundskommittén
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund
Varför välja trä?
Jessica Becker, verksamhetsledare,
Trästad Sverige
Jessica har som arkitekt mångårig erfarenhet
av industriellt och modernt trähusbyggande.
Nu leder hon den nationella verksamheten
Trästad Sverige som siktar mot att svensk
industriell träbyggnadsteknik ska nå en
europeisk och global marknad.
09.30 De nio leverantörerna av olika byggsystem
presenterar sig, sina produkter, färdiga
objekt och något ekonomiskt exempel.
MÄSSBESÖK
12.00 LUNCH

Skillnaden mellan att bygga i trä och betong?
Kenneth Wilén, bostadsutvecklare hos Arvet Trä AB
Kenneth har 25 års erfarenhet av betong och 7 år med
trä. I byggprocessen har han arbetat som arbetsledare,
projektledare och platschef hos olika byggbolag samt
som regionchef på Skanska. Numera är han process- och
affärsutvecklare inom träbyggnation hos bla Folkhem.
Konkurrenskraftiga priser på byggobjekt i Norge
Björn Lier Byggnadsingenjör och ekonom.
Sedan 10 år VD för Trebruk AS som utvecklar träbyggandet i Norge tillsammans med byggbranschen och med
offentliga och privata byggherrar.
Tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg
– högintressant för träetableringar
Ann Palmnäs, Verksamhetsledare, Position Väst
Tillverka i trä – med kunnande från västsvensk
fordons- och flygindustri
Martin Wänblom, VD, Innovatum

16.00 AVSLUTNING
Anmäl dig här senast 1/4

UTSTÄLLARE
1. DEROME HUS AB
Derome levererar prefabricerade småhus och flerbostadshus som byggs i planelement eller som volymer.
Bostäderna produceras i Deromes egna fabriker och tillverkas av trä som sågats i företagets egna sågverk.
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri.
2. ISOTIMBER
IsoTimber är leverantör av prefabricerade plan- och volymelement. Deras bärande väggstomme består till
99% av trä och är isolerande tack vare urfrästa luftkanaler – ingen plastfolie eller extra isolering behövs.
IsoTimber arbetar för att kunna leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen.
3. MARTINSONS
Martinsons producerar sågade trävaror och byggprodukter och är en av Sveriges ledande producenter av
limträ och KL-trä. De har utvecklat byggsystem för hallar, broar, flerbostadshus och kontor och flyttat
gränserna inom modernt träbyggande. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.
4. MOELVEN TÖREBODA AB
Moelven Töreboda är världens äldsta limträfabrik som i år firar 100-årsjubileum. De konstruerar och
producerar bärande konstruktioner för hallar, träbroar samt byggsystemet Trä8 för flervåningshus med trästomme, bland annat världens högsta trähus, Mjöstornet.
5. NOCK MASSIVA TRÄHUS AB
Nock levererar prefabricerade flerbostadshus och byggnader för offentlig miljö – från traditionella hyreshus
till hotell samt student- och äldreboenden. Husen byggs modulärt, med korslimmat trä som stomme, i
företagets egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg. Nock levererar och monterar sedan de 96% färdiga
husen till byggplatsen.
6. STORA ENSO WOOD PRODUCTS
Stora Enso skapar förutsättningar för industriellt byggande i trä. De arbetar efter devisen ”Allt som tillverkas av
fossila material i dag kan tillverkas av träfiber i morgon”.
7. SVEN JOHANSSON BYGG AB
Sven Johansson bygg erbjuder prefabricerade byggelement som tillverkas i egen fabrik. Produktionen sker
inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel. Detta ger hög kvalitet, god
arbetsmiljö och inga väderproblem som kan orsaka fuktskador, dessutom ger det mer tid till inomhusarbeten
senare under processen.
8. SÖDRA BUILDING SYSTEMS
Södra erbjuder korslimmat trä för prefabricerat stommontage. Träråvaran som används är närproducerad av
Södras ägare i ett hållbart skogsbruk.
9. VIDA BUILDING AB
Vida Building är en byggkomponent- och modultillverkare som sätter trä i centrum. De utför tillverkning av
träbaserade komponenter och färdiga moduler till alla typer av byggen med flexibel produktion utifrån
byggprojektens krav.
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