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INVITATION TIL TEMADAG 

KONSTRUKTION AF 

TRÆHUSE 

 

Kom til temadagen og bliv klogere på, hvordan du bygger i træ. 
 

Den 4. oktober 2016 i København eller den 5. oktober 2016 i Horsens 

Kursusbeskrivelse 
På kurset vil du få indblik i valg og udførelse af trækonstruktioner, og du får 
svar på spørgsmål som: 
– Hvornår er det relevant at bygge træskelethuse, i hvilke højder og med 
hvilken grad af industrialisering? 
– Skal huset opføres på stedet, som halvfabrikata, som færdige elementer 
eller som rumstore moduler? 
– Hvornår kan CLT være relevant i en dansk kontekst og kan det erstatte 
betonelementer, herunder miljømæssige fordele og ulemper? 
– Hvilken indvirkning har de forskellige hustyper på funderingstyper og 
dimensioner? 
 
Du vil også se praktiske eksempler på forskellige typer af træbyggeri, 
inklusiv udvalgte forslag til udformning af bokselementer fra ONV 
Arkitekter. Dertil vil du høre om Tegnestuen Vandkunstens etagebyggeri i 
træ i Lisbjerg, der har vundet arkitektkonkurrence om fremtidens 
bæredygtige almene bolig. Tegnestuen Vandkunsten vil vise, hvordan de 
har formået at tegne en løsning med limtræ, massivtræ og facade-
elementer, som er beklædt med ubehandlet gran med konstruktiv 
træbeskyttelse med lave vedligeholdelseskrav og forberedt til genbrug. 
 
Tilmelding 
Du kommer med på temadagen ved at tilmelde dig her  
eller ved at ringe til os på telefon 45 28 03 33. 

TID OG STED 
Dato: 4. oktober 2016 
Tid: 8:30-16:00  
Sted: KLP Ejendomme i Kbh S 
 
Dato: 5. oktober 2016 
Tid: 8:30-16:00  
Sted: Hotel Opus i Horsens 
 

PRIS 
Som medlem af 
Træinformation får du altid 
rabat på vores kurser. 
 
Pris for medlemmer:  
2.600 kr. Ved 3 eller flere 
deltagere fra samme firma: 
2.400 kr. pr. person. 
 
Pris for uddannelses-
institutioner: 
2.600 kr. Ved 3 eller flere 
deltagere: 2.400 kr. pr. person. 
 
Pris for medlemmer af 
Træsektionen: 
2.900 kr. 
 
Pris for ikke-medlemmer: 
3.600 kr.  
 
I kursusprisen er inkluderet 
forplejning på dagen. Der 
fratrækkes 150 kr. rabat i 
prisen til parkeringsudgift til 
temadagen i København.  
Alle priser er ekskl. moms.  
 

TILMELDING 

Tilmeld dig her 
Tilmeldingsfrist:  
25. september 2016 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD4XyVVnSfG29YAylL9KBVD-tv0kyyfbvtJeHaCKirPNyMsw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD4XyVVnSfG29YAylL9KBVD-tv0kyyfbvtJeHaCKirPNyMsw/viewform?c=0&w=1
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PROGRAM 

KONSTRUKTION AF TRÆHUSE 

 

 
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 8:30-16:00, KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S 
Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 8:30-16:00, Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 
 
 
08.30 – 09:00 Ankomst og morgenmad 
 

09:00 – 09:15  Velkomst 
 Mikael Koch, Arkitekt og direktør hos Træinformation 
 

09:15 – 10:00  Baggrund og krav til træskeletkonstruktioner vægge og fundamenter  
 v/Jørgen Munch-Andersen, Træinformation 
 
10:00 – 10:20 Kaffepause 
 
10:20 – 11:00 Produktion og anvendelse af træelementer til nybyg og renovering”  
 v/Lauritz Rasmussen, Taasinge Elementer 
 
11:00 – 11:30 Produktion og anvendelse af bokselementer  
 v/Søren Rasmussen, ONV Arkitekter 
 
11:30 – 12:00 Praktiske eksempler på fundering og alternative funderinger (pæle- og skruefundamenter) 

samt fugtforhold  
 v/Mikael Koch Træinformation og Per Bo Larsen, Bunch Bygningsfysik 
 
12:00 – 13:00 Frokost 
 
13:00 – 14:00 Bæredygtighedsmæssige og tekniske fordele ved CLT i forhold til andre 

konstruktionstyper i en dansk kontekst  
 v/Duncan Horswill og Mikkel Kahlen Frandsen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma  

(NB: Duncan Horswill’s indlæg er på engelsk) 
 
14:00 – 14:20 Kaffepause 
 
14:20 – 15:05 Tegnestuen Vandkunsten og Moe A/S fortæller om baggrunden for deres træboligbyggeri 

i Lisbjerg v/Kim Dalgaard, Tegnestuen Vandkunsten og Bo Pedersen, Moe A/S 
 
15:05 – 15:30 Opsamling 
 
15:30 – 15:45 Spørgsmål og svar 
 
15:45 – 16:00 Farvel og tak for i dag   
 


