
Viden om træ i 
fremtidens byggeri

TRÆdagen 2022 fokuserer på træ som byggemateriale. Gennem indlæg fra eksperter og erfarne specialister, 
bearbejdes de store muligheder, der er for anvendelse af træ i fremtidens byggeri, men adresserer også de 
begrænsninger og udfordringer vi mødes af, når vi bygger med træ.

Træ har en række uovertrufne egenskaber, og er p.t. det materiale vi bedst kan bruge som erstatning for gængse 
konstruktionsdele som beton, stål og aluminium. Træ har ud over de gode miljøkvaliteter også fordele indenfor design 
for adskillelse, byggelogistik, egenvægt, indeklima og akustik.

Men træ har også udfordringer, når vi ønsker at bygge som vi plejer. Styrkemæssigt kan vi bygge højt, men ikke så højt 
som med beton og stål, og træets brandmæssige egenskaber kræver andre brandstrategier og stor omhyggelighed i 
konstruktionsopbygningen, ligesom der skal tages hensyn til akustik, ’sætninger’ mv.

20. juni fra 9-16
Fæstningens Matrialgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K
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TRÆDAGEN

20. juni fra 9-16

Registrering og morgenmad

Velkomst, introduktion og program
v/ Konferenceleder Magnus Sølvhøj Kühn 

Rundt om TRÆ og metoder i brug
Et kalejdoskopisk indlæg hvor vi kommer rundt om træbyggeri, 
og hvad der rører sig i branchen og på markedet
v/ Mikael Koch, arkitekt m.a.a., direktør, Træinformation 

Pause

Spørgsmål til eksperterne: Er brandkrav en urimelig hindring for træbyggeri?
Sofadialog: Manglen på præaccepterede løsninger for træbyggeri hævdes at hæmme udbredelsen 
af bygninger i træ. Konferenceleder Magnus Sølvhøj Kühn faciliterer en sofadialog, og stiller både 
deltageres og egne spørgsmål til 3 eksperter i brand og træbyggeri.
v/ Anders Bach Vestergaard, Leading Senior Specialist, Master of Fire Safety Engineering 
v/ Mikael Koch, arkitekt m.a.a., direktør, Træinformation
v/ Dagmar Øye, projektleder, MOE Videnscenter for Træbyggeri 

Nu flytter vi grænser! – om boxbyggeri og brand (REI120)
v/ Horst Günther, teknisk chef, Scandibyg 

Frokostpause

Case: Knudrisrækkerne i Aarhus
Knudrisrækkerne i Aarhus bliver midtbyens højeste almene træbyggeri med 5 etager, løst uden 
sprinkling. Bygget som en kombination af CLT elementer, træ- og hybridkonstruktioner suppleret 
af beton trappekerner – er det et projekt der er pragmatisk i sin tilgang til at bruge materialerne 
der hvor de giver mest valuta og bæredygtighed for pengene –  hvilket er præmissen, når man 
skal løse projekter inden for den ramme almene boliger er underlagt.”
v/ Sebastian Soelberg, arkitekt maa., Kreativ leder, Sweco Architects

Pause

Træ – fremtidens fornybare råstofressource til byggeriet
v/ Emil Engelund Thybring, Lektor, PhD, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet 

Opsamling og tak for i dag     
v/ Konferenceleder Magnus Sølvhøj Kühn
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