
Træinformation
Aktiviteter
i 2016



10
Terrændæk uden 

betonplade

rapport

Stivhed over forpunktlast

TRÆhåndbøger 
Bøgerne er rygraden i Træinformations 
virksomhed – både som almindelige bø-
ger og digitalt. Som medlem kan du læse 
dem online på din pc, på din tablet eller på 
din smartphone. Og vil du altid have dem 
ved hånden, kan du købe dem i vores app, 
TRÆPub til din tablet eller smartphone.

Nyudgivelser i 2016
TRÆfakta 10 Trægulve - afslibning
TRÆfakta 11 Montering af solpaneler 
TRÆfakta 12 Lette terrændæk
TRÆfakta 13 Træterrasser

TRÆtips 01 Opsætning af solpaneler
TRÆtips 02 Guide til gode gulve
TRÆtips 03 Havens Hegn
TRÆtips 04 Trykimprægneret træ

TRÆhåndbog Træterrasser - i terræn, for-
højede, tagterrasser i nybyggeri, tagterrasser 
ved renovering (2016/2017)
TRÆhåndbog Træskelethuse, som afløser 
TRÆ 56 (2016/2017)

TRÆfakta
TRÆfakta er udførelsesvejledninger til pro-
fessionelle, som automatisk er en del af dit 
medlemskab. De udgives digitalt, og du kan 
læse dem online på traeinfo.dk. 

TRÆtips
er en serie af forbrugervejledninger, der skal 
inspirere og give gode råd til private forbru-
gere og gør-det-selv familien ved brug af træ 
i hus og have. De hidtidige Byggeblade vil 
blive opdateret og udkomme som TRÆtips.

TRÆrapporter
TRÆrapporter indeholder baggrundsstof om 
trækonstruktioner. En del rapporter er knyt-
tet til håndbøger og faktablade, og redegør 
for de forudsætninger, der er anvendt i bø-
gerne. På denne måde kan rådgivere gå bag-
om de generelle anbefalinger og regne med 
andre værdier i specielle tilfælde.
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TRÆdim
TRÆdim er en serie af programmer til bereg-
ning af trækonstruktioner.

• ÅseDim er til pc og beregner åse af både 
konstruktionstræ og limtræ på haller og kla-
rer de vanskelige beregninger af gerbersam-
linger, så valget af beslag bliver en leg. Abon-
nement tegnes hos Træinformation.

• LægteDim er til pc og bruges til dimensio-
nering af taglægter, sømforbindelser og ud-
hæng på alle former for byggeri. Programmet 
er knyttet til TRÆ 65 Taglægter. Abonnement 
tegnes hos Træinformation. 

• SømDim er til pc og beregner bæreevnen 
af søm, skruer, bolte og dorne i henhold til 
Eurocode 5. Adgang til programmet opnås 
ved køb af bogen Beregning af forbindelser.

• TRÆbjælker er en app til dimensionering 
af bjælkelag, bjælkespær og tværbjælker i 
enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. 
Med app’en kan du hurtigt foretage bereg-
ninger på byggepladsen eller hjemme på 
kontoret. Købes i App Store.

• BrandDim. Hvis der er tilstrækkelig interes-
se, vil Træinformation udvikle et program til 
beregning af bæreevne og brandmodstand 
som beskrevet i TRÆ 71 Brandsikre bygnings-
dele. Pt. tilbyder Træinformation at udføre 
beregninger med et foreløbigt program.
 

TRÆcad 
Med TRÆcad sparer du projekteringstid, da 
du får adgang til flere end 400 træbaserede 
standardløsninger, som alle er opdaterede til 
at opfylde BR15, inkl. knudepunkt- og byg-
ningsdetaljer lige til at importere og arbejde 
videre på i Revit eller AutoCad.

Temadage 
I løbet af året afholder vi temadage, hvor du 
bliver klædt på til fremtidens løsninger inden-
for byggeriet. I 2016 vil vi have fokus på træ-
skelet- og tagkonstruktioner, træfacader samt 
fugt og skimmel i bygninger. 
Kurserne annonceres i vores nyhedsbrev og 
på www.traeinfo.dk.

Nyheder i din mailboks 
Som medlem modtager du TRÆinfo - det 
byggefaglige nyhedsbrev – hver anden uge 
med opdateret viden og seneste nyt om reg-
ler og normer i byggeriet. 
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Medlemsfordele – helt kort
• Gratis byggeteknisk rådgivning

• Eksklusiv træviden på traeinfo.dk

• TRÆhåndbøger tilsendt ved udgivelsen

• Alle TRÆhåndbøger online 

• Alle TRÆfakta vejledninger online 

• Alle TRÆtips online 

• Nyhedsbreve – to gange i måneden

Medlemskab betaler sig
Få medlemsrabat på
• TRÆcad bygningsdetaljer

• TRÆdim beregningsprogrammer

• TRÆhåndbøger på smartphone og tablet 

• Kurser, foredrag og temadage

• Individuel projektrådgivning

Som medlem kommer du først 

Træinformation er Danmarks førende videns- og formidlingscenter for valg af træ og byg-
getekniske løsninger, hvori træ indgår i byggeriet.

Udover at yde din virksomhed teknisk rådgivning til jeres byggeprojekter, går dit medlems-
kontingent til udvikling af de forskellige aktiviteter, bøger, vejledninger og programmer, som 
beskrevet i denne brochure. Træinformation er en non-profit organisation, og vores vigtigste 
målsætning er at give din virksomhed den bedst mulige værdi for dit medlemskontingent.

Styrk din virksomheds sociale profil
Derudover er dit kontingentbidrag vigtigt i forbindelse med at styrke brugen af træ i byggeriet 
og dermed mindske CO2-udledningen. Vi arbejder tæt på lovgivere og normorganisationer for 
at sikre træ en plads i fremtidens byggeri. 

Det gør vi for, at din virksomhed fremover er sikret gode arbejdsmuligheder med træ, uanset 
om du projekterer byggeri eller sælger træprodukter. Vi er derfor klædt på til at imødekom-
me øget efterspørgsel på træbaserede løsninger som kan opfylde fremtidens krav til mindre 
CO2-aftryk i byggeriet.

Et medlemskab af Træinformation kan anses som en del af din virksomheds sociale profil 
(CSR), da du på den måde støtter løsninger med træ, der er med til at reducere CO2-aftrykket 
i byggeriet.

Studiemedlemskab
Primo 2016 vil studerende få mulighed for at tegne et særligt studiemedlemskab af Træin-
formation, som inkluderer digital adgang til et udvalg af Træinformations TRÆhåndbøger. 
Bogpakkerne vil være tilpasset de enkelte studieretninger.
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