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Økt bruk av tre, blant annet i urbant byggeri, er en viktig utvikling i møte med de 
klimautfordringene vi nå står ovenfor. Norden har lang erfaring med å bygge byer i tre, 
med kortreiste materialer, og konferansen vil blant annet ta for seg hva som skal  til 
for å videreføre denne tradisjonen, samt utvikle en framtidsrettet og bærekraftig 
byggenæring. Tre konferansedager  omfatter ekskursjon til byggprosjekter, utstill inger 
av arkitektstudentenes trebyggerier, bedriftsutstillinger av komponenter og løsninger 
og et rikholdig faglig program med flere sesjoner. Vi b yr også på mange smakebiter fra 
Trondheims rike musikkliv. Konferansen foregår på Norges beste frokosthotell Rica 
Nidelven hotell. Det gis tilbud om workshop NEXT Timber  og en etterekskursjon t il 
verdensarvbyen Røros – for å besøke Bygningsvernsenteret. De har landets beste 
restaureringshåndverkere som bidrar til å ta vare på de gamle bygningene på Røros.  
 
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim er den tredje nordiske konferansen om trebygg 
og trekonstruksjoner - første gang i Norge 24. – 26. september. Her møtes 
byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli 
inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Det ventes 400 deltakere fra 
Norden, mellom Europa og Canada, med utøvere fra skognæringen, treindustrien, 
leverandører av løsninger, arkitekter, entreprenører, byggherrer, utdanning – og 
forskning.  
 
Konferansen er åpen for alle interesserte og parallelt med konferansen arrangeres det 
aktiviteter for byens befolkning i Kjøpmannsgata. Her ligger den historiske havnen i 
Trondheim og de tradisjonelle historiske bryggene. I gata vil arkitektstudenter ved 
NTNU vise fram ulike byggearbeider, det vil være utstill inger og konserter i en av de 
gamle bryggene, tradisjonell båtbygging, marked, historiefortelling og aktiviteter for 
barn. En sesjon i programmet (vern og bruk av bryggene) vil også bli lagt hit.  

 
Meld deg på med en gang. ”første mann til mølla” prinsippet gjelder. Påmelding innen 
01.09.2014   

 
Mer om konferansen: www.forumholzbau-nordic.com   

 
Velkommen! 

Registrer deg her! 
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