
Välkommen till en branschträff för att till-
sammans ta träbyggandet till högre höjder!

Kraven på hållbara, klimatvänliga lösningar och material som värnar 
vår planet ökar – så även inom byggindustrin. Det ger också nya  
affärsmöjligheter! Med branschträffen Knock on Wood vill vi samla 
beställare och utförare av byggnationer för att tillsammans få större 
kunskap om att bygga med trä – det enda förnybara byggmaterialet! 

Dagen bjuder bland annat på föreläsningar i ”TedTalk-format” med 
entreprenörer i branschen som delar med sig av sina erfarenheter inom 
träbyggnation; kring projektutmaningar och lösningar samt tankar om 
framtida utveckling av branschen. Du får också ta del av olika fram-
tidsprojekt där beställare från det offentliga berättar om vad de har på 
gång, men också vilka krav och utmaningar de är ställda inför. 

Dagen avslutas med mingel och tilltugg vid den minimässa som finns 
i anslutning till seminariet. Mässan går så klart också att besöka vid 
pauserna under dagen för nätverkande, nya kontakter och ökad  
affärsnytta och kunskap. Tillsammans kan vi flytta branschen framåt!

Hela programmet för dagen hittar du på nästa sida >>

ANMÄLAN SENAST 6 SEPTEMBER 
Information och anmälan finns på: 
bioeconomyregion.com/kalender/knock-on-wood

Evenemanget är kostnadsfritt. 

UTSTÄLLARE PÅ MINIMÄSSAN?
Är ditt företag eller organisation intresserat av en utställningsplats på 
vår minimässa? Kontakta Paula Holst för mer information:
paula.holst@regionvarmland.se 

12 SEPTEMBER 2019 | KARLSTAD CCC 
KL. 12.30 - 17.00 (med efterföljande mingel)

Knock on Wood anordnas av Interregprojektet The Bioeconomy Region och Stora Enso i samarbete 
med Paper Province, Region Värmland, Interregprojektet ecoINSIDE, Föreningen Hållbart byggande i 

Värmland, Träbyggnadskansliet, Länsstyrelsen i Värmland samt Skogsvårdsstyrelsen i Värmland.

ANMÄL 
DIG HÄR 

NU!

https://bioeconomyregion.com/kalender/knock-on-wood
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCxd2K2r99y-X4h5lrdTDcMcNHvtwPcY_MYh8u2LvUA7jgWfgY23r2QLybF_tuN3xJgbbRC&ln=swe


12:30 Kaffe och registrering

13:00 INLEDNING 
Jessika Szyber, Stora Enso, Maria Hollander, Paper Province, 
och Stina Höök, Region Värmland, hälsar välkomna 

13:15 ERFARENHETER AV ATT BYGGA MED TRÄ

• Partnering ”på riktigt” som framgångsfaktor • Jörgen Sundhall, Byggdialog

• Så byggde vi ”Ladan i Ladan”, Västanå teater • Jonas Fred Hell, Fridh & Hell’s Bygg

• Samarbete – borde vara en ”no brainer”? • Örjan Landström, Nock Massiva Trähus

• Från projektering till produktion med KL-trä • Sam Carlson, Peab

14:15 KAFFE OCH MINGEL 

14:45 ERFARENHETER AV ATT BYGGA MED TRÄ, fortsättning

• Skillnader mellan svenska och norska marknaden – hur kan vi samarbeta
och lära oss av varandra? • Anna Ervast Öberg, Veidekke

• Hälsosamma inomhusmiljöer – hur skapar vi dem? • David Blomquist, HEAL Lab

15:15 FRAMTIDSPROJEKT - UR BESTÄLLARENS PERSPEKTIV 

• Arena-projektet i Karlstad – kan de nya idrottsanläggningarna byggas i trä?
Pernilla Kortzon, Marcus Ekholm och Ellika Andersson, Karlstads kommun

• Byggplaner i Grums kommun – kan lokalt KL-trä användas i framtida projekt?
Magnus Morin, Grums kommun

15:45 KAFFE OCH MINGEL

16:15 FRAMTIDSPROJEKT, fortsättning 

• Vår resa med träbyggnation – en självklarhet även i framtiden
Knut Hvithammer, Sør-Odal kommune

16:30 FRAMTIDSPANELEN - VAD HÄNDER NU?  
Stina Sjölin, Region Värmland, ställer frågor till representanter från The Bioeconomy   
Region, Föreningen för Hållbart Byggande i Värmland, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen,  
Säffle kommun, Paper Province, Trästad Sverige och IUC Dalarna/Föreningen Byggdialog. 

17:00 MINGEL MED TILLTUGG

Knock on Wood anordnas av Interregprojektet The Bioeconomy Region och Stora Enso i samarbete 
med Paper Province, Region Värmland, Interregprojektet ecoINSIDE, Föreningen Hållbart byggande i 

Värmland, Träbyggnadskansliet, Länsstyrelsen i Värmland samt Skogsvårdsstyrelsen i Värmland.
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