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OPPSUMMERING RESULTATER 

Norge tar - gjennom Wood Building Nordic - ansvar for å løfte fram trebyggeri i en nordisk og 
internasjonal setting. Dette har betydning for norske aktører på mange måter; kunnskapsspredning, 
selvbilde, profesjonalisering, tverrfaglighet, mulighetsrommet, møte mellom folk osv. 
  
Fra 2014 til 2017 fikk konferansen en dreining fra "menighet" til bredere deltakelse fra bygge-
næringen, bla fra entreprenører. Inkludert antallet studenter som kun deltok på Studentdagen 
samlet konferansen 480 deltakere, 60 flere enn i 2014. Nordisk trepris 2017 gikk til Magne Aanstad 
Bjertnæs, Sweco. Wood Building Nordic er den største møteplassen i Norge innenfor tema trebyggeri 
– og kjennskapen til den nordiske møteplassen øker. 
 
Konferansen forener mange satsinger og aktiviter; Studentdagen, Studentarbeidene (byggeriet), 
ekskursjoner, publikumsutstilling (på Brattørkaia), kunstnerbidrag, utstillere, forskerbidrag, foredrag 
med stor bredde og betydningsfulle plenumsforedrag og debatter. 
 
Ungdommelig image 
En stor andel studenter satte preg på konferansen. De er morgendagens aktører og de gjorde at 
gjennomsnittsalderen og imaget til konferansen ble veldig bra. Studentdagen samlet studenter fra 
arkitektur, ingeniør, bygg og design og er i seg selv en sjeldenhet og svært positivt for tverrfaglig 
fokus på tre i utdanningene ved NTNU. Arrangementet ble godt mottatt av studentene og 
faglederne. Studentene satte også preg utendørs ved at årets trebyggeri ble plassert på Brattøra og 
studenter var sentrale i underholdningen på konferansen. 
 
Kunnskapsbyen Trondheim  

Konferansen er arrangert i tett samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og SINTEF og 
synliggjør samarbeidet i kunnskaps/universitetsbyen mellom kommune, forskning og 
utdanning. Konferansen lyktes med på forene ulike fag ved NTNU og skape interesse hos 
studentene. Det ble også produsert en faglig publikasjon med åtte av innleggene fra konferansen 
valgt ut av en vitenskaplig komité. Dette er med på å fremme og tilgjengeliggjøre ny kunnskap 
om temaet. 
 
Én årlig nasjonal trekonferanse  
Det har vært mange arrangement med stort innslag av trebyggeri i løpet av 2017 i Norge, så antallet 
deltakere i Trondheim var derfor svært gledelig. I framtiden bør Norge samle seg om noen færre 
arrangement og legge finansiering og krefter i disse slik at de løfter seg ytterligere og blir attraktive 
møtesteder for å bygge kunnskap og kontaktnett. 
  
Overraskende lav regional deltakelse 
"Trenæringen i Trøndelag" og kommunene etterspør ofte mer kunnskap og prosesshjelp, men mange 
så seg ikke råd til å vise seg fram eller delta på konferansen. Dette skjedde på tross av gode tilbud og 
pushing fra nettverkene de er del av. 
  
“First class organization and an overall successfull event”  
- var ordene fra presidenten i ForumHolzbau. Deltakerevalueringen viser stor fornøydhet med 
kvaliteten både på dagsaktuelt tema, faglige innlegg og debatter. Det gjaldt også organiseringen og 
Clarion hotell Brattøra fungerte utmerket som møteplass. Det ble pekt på kvalitetsforskjeller på 
språkferdighetene til foredragsholderne. For konferansens anerkjennelse er det et poeng å "løfte" 
seg ut av det særnorske gjennom å vise at vi inkluderer folk utenfra og snakker engelsk. Det er like 
fullt viktig å ha med den norske byggenæringen og utfordre språkferdighetene deres. Hovedpartnere 
må gå foran her. 
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1. ORGANISASJON 

 

ORGANISASJONEN 
 
Forum Holzbau: eier av konferansekonseptet, oppstod i Sveits/Tyskland for snart 25 år siden 

 
Nordic Wooden City: Alle vertskapsbyene (Trondheim, Växjö og Kouvola/Espoo) for den nordiske konferansen er 

medlem i trebynettverket 
 

Innovasjon Norge: største støttespilleren for konferansen i Norge 
 

Trefokus Norge: pådriver for å fremme økt trebruk i Norge 
 

SINTEF: største skandinaviske forskningsinstitutt lokalisert i Trondheim, med egen byggavdeling. 
Sammen med NTNU har de ansvar for flere relevante forskningssentre og 
forskningsprosjekter relatert til bruk av tre 

NTNU: Norges største tekniske universitet, med utdanningstilbud innenfor tre som materiale 
(arkitektur, bygg og produktdesign) 

Trondheim kommune: Norges tredje største by med tett samarbeid med NTNU(ny Universitetsbyavtale) og partner 
i forskningssentrene Klima 2050 og ZEN in Smart Cities, historisk treby og har mye erfaring 
med utstrakt bruk av tre i kommunens egne bygg 

 

 

PARTNERE 

 

Støttespillerne var: 
 
Hovedpartnere: Fem norske partnere som ble invitert til å støtte konferansen 
Premium&partners: Partnere som er forpliktet gjennom avtaler med Forum Holzbau 
Støttespillere: Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Husbanken, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Sør-

Trøndelag har alle gitt støtte til arbeidet med å fremme økt bruk av tre i byggenæringen 

 

ORGANISASJONSKOMITE 

Styringsgruppe: Trebyen Trondheim. Arbeidet med konferansen var prioritert tiltak for Trebyen Trondheim i 2017. 
I styret er det offentlige, akademia og private næringsaktører representert 

Organisator: Trondheim kommune, SINTEF Byggforsk, NTNU WOOD og Trefokus Norge. SINTEF Byggforsk ledet 
arbeidet med faglig program og utgjorde Vitenskapelig komité sammen med NTNU 

Team/leverandør:  
 

Teknisk arrangør: NTNU Videre 
Kommunikasjon: TIBE T, Utbrudd, Trondheim kommune 
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2. MÅL 

Dette var andre gangen konferansen ble arrangert i Norge/Trondheim. Følgende mål ble satt for 

Wood Building Nordic 17: 

Mål 
 

Tiltak 

 500 deltakere (100 mer enn 
2014) 

Økt markedsføring, bruk av nettverk, tilbud/redusert pris som innsalg 

 Økt satsing på studenter NTNU WOOD arrangerte egen gratis studentdag (basics wood). I tillegg åpnet vi 
for gratis deltakelse for studenter i konferanseprogrammet 

 Nå flere norske byggherrer, 
entreprenører og konsulenter 

Partnerskap (Veidekke og Woodify) og inviterte innlegg (fra offentlige og private 
byggherrer, entreprenører, konsulenter/arkitekter/ingeniører, FOU klimagass/ 
brann/lyd/akustikk osv) 

 Få med regionale aktører 
(trebedrifter og kommuner i 
Trøndelag) 

Partnerskap (Støren Treindustri), gode rabatter/tilbud til mindre trebedrifter og 
kommuner 

 Vise fram kunnskaps- og trebyen 
Trondheim (samarbeid off, 
akademia og næringsliv) på en 
god måte 

Befaringer til nyeste trebygg og Gløshaugen med campus og forskningslaber, 
vise fram NTNU WOOD og studentenes aktiviteter. Ønske velkommen i byens 
storstue og by på kulturelle opplevelser der studenter og kunstnere bidrar 

 Ekstra service til partnerne Hovedpartnerne følges opp – spesielt gjennom god synlighet i programmet 
(inkludert studentdagen), i arealene, i markedsføringen og tilbud om møterom 
underveis i konferansen. Konferanse Quiz for å gjøre deltakerne kjent med 
utstillerne 

 Deltakere skal føle seg 
velkommen og godt ivaretatt 

Konferanseteamet skal møte de på en vennlig og hjelpsom måte. Informasjonen 
skal være konkret og riktig timet 

 Faglig og organisatorisk proff 
arena 

Relevant og dagsaktuelt program, gode foredragsholdere og dyktige 
moderatorer, egnet lokale, god mat, stram tidsstyring, romslige pauser og god 
informasjon. Utarbeide egen faglig publikasjon (paper) fra konferansen, 
distribuert med Arkitektur N 
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3. DELTAKERE 

Registrerte deltakere på konferansen var 420 + 60 som kun deltok på Studentdagen. Betalende: 308 

deltakere (av disse er 100 studenter sponset) og 112 ikke-betalende deltakere. 

 

Fordeling deltakere   
 

Nasjonaliteter – antall deltakere 

Inviterte 56 Albania 1 
Ordinære 187 Australia 1 
Studenter 100 Austria 7 
Utstillere 77 Bulgaria 2 
  Canada 1 
  China 2 
Studentdagen 80 /110 (påmeldte) Czech Rep 2 
  Denmark 3 
  Estonia 17 
  Finland 32 
  France 4 
  Germany 11 
  Italy 3 
  Latvia 6 
  Lithuania 2 
  Mexico 1 
  Norway 287 
  Poland 5 
  Spain 1 
  Sweden 27 
  Switzerland 2 
  United Kingdom 1 
  United States 2 

Totalt 420 + 80 (studentdag) Totalt 420 
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4.  PROGRAM 

 

Et eget programhefte ble utarbeidet og kunne lastes ned fra nettsiden. 

 
Forum Wood Building Student dag 
I forbindelse med konferansen arrangerte NTNU Wood en tverrfaglig dag rettet mot studentene. 
Dagens mål var å både gi studentene et innblikk i hvordan vi bygger større trebygninger i Norge i 
dag, og samtidig bidra til økt faglig utbytte av resten av konferansen. Dagen inneholdt 11 faglige 
innlegg som tok for seg både bygging med tre, men også relaterte temaer som verdikjeden fra 
skog til bygning, elementbygging, tverrfaglig samarbeid, isolasjon og så videre. 
 
111 studenter meldte seg på dagen, hvorav 58 også deltok på resten av konferansen. Anslagsvis 
85 møtte opp og det ble noen færre i løpet av dagen. 23 av studentene valgte å svare på en 
spørreundersøkelse som viser at omtrent halvparten av studenten studerte til å bli 
bygningsingeniør, 30% arkitektur og 20% andre fag. Studentene vurderte innleggene til å være 
jevnt over mellom bra og veldig bra. 
 
Studentdagen må beskrives som vellykket tiltak som klarte å samle mange studenter til en felles, 
tverrfaglig seminar der studentene selv både forsto verdien av tverrfagligheten, mente at 
innleggene var gode og deltok aktivt i diskusjonene.  
 
 
SAMLET OVERSIKT OVER AKTIVITETER OG ARRANGØR 
 
Studentdag (80 deltakere/110 påmeldte) Arrangør: NTNU WOOD 
Utendørs fullskala byggeprosjekt (alle første års arkitektstudenter) Arrangør: NTNU  
Nettverkssamling for kommuner i Trøndelag (30 deltakere) Arrangør: NHO/STFK 
Ekskursjoner:  
- Trebygg i Trondheim (36 deltakere) 
- Nye Campus og forskningslaber (11 deltakere) 

 
Arrangør: Trondheim kommune 
Arrangør: NTNU/SINTEF 

Konferanseprogram (420 deltakere) Arrangør: Forum WBN 17 
Utdeling av Nordic Wood Award 17 Arrangør: Nordic Wooden Cities 
Kåring av vinner, konkurranse i Kjøpmannsgata  Arrangør: Trondheim kommune 
Post-konferanse tur til Orkanger. Avlyst pga lav påmelding Arrangør: Orkanger kommune 

 

http://forum-woodnordic.com/wp-content/uploads/2017/09/Program_Exhibitors_WoodBuilding-Nordic17.pdf
http://forum-woodnordic.com/wp-content/uploads/2017/09/posterWoodprogram-1.pdf
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5. UTSTILLING 

Utstillerarealet hadde rom for maks 40 utstillere. Det ble 34 utstillere og kunstutstilling av Erlend 

Leirdal. Det ble laget en utstiller QUIZ for å få folk rundt i utstillerområdet. 10 spørsmål ble laget om 

utstillerne. Vinner vant weekendtur for to til Fleinvær utenfor Bodø. Vi fikk inn 50 svar.  Terje Strand 

– Woodcon var den heldige vinner.  

 

Partnere, utstillere og støttegivere: 
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UTENDØRS UTSTILLING 

 

Utenfor konferansehallen: 
 

 Rennebubjelken AS: utstilling av trebro 
 NTNU WOOD: utstilling av sitteplass (samarbeid med elever fra Saupstad). 

Prosjektet var testprosjekt for bruk av ny robot (trefres) 
 Grønn Barneby/Hoeggen skole: utstilling av elevarbeidet Insekthotell (utformet av 

elevgruppe i samarbeid med kunstner Tore Reisch) 
Innerst i Brattørbassenget: Første års arkitektstudenter ved NTNU Institutt Arkitektur og Design bygde årets 

fullskalaprosjekt 
Langs promenaden: Fotoutstilling om Trebyen Trondheim/Wood Building Nordic 17. Fotografer: Sven-Erik 

Knoff og Jan Lillealtern 
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6. MEDIA OG KOMMUNIKASJON 

Følgende kommunikasjonskanaler ble etablert og benyttet: 
 
Flyer: 600 flyers trykket og distribuert i ulike nettverk. WBN i Helsinki, Forum Holzbau Garmisch 

Partenkirchen, NWC nyhetsbrev og på en rekke norske arenaer 
Nettside: Brukte Finlands nettside for å bygge videre på en nordisk merkevare. Fungerte ikke optimalt. Burde 

brukt samme nettside som vi brukte i 2014 
Nyhetsbrev: 4 nyhetsbrev ble sendt til felles nordisk adressebase før konferansen 
Facebookside: Wood Building Nordic ble opprettet i forbindelse med markedsføring vår/sommer 2017. Det ble 

postet en del saker her fram mot konferansen 
Framtidens 
Byggenæring: 

Det ble laget temanummer om tre i sommerutgaven (juli/august). Mye stoff om både Trebyen 
Trondheim, Wood Building Nordic og relevante saker/temaer for konferansen. Magasinet 
distribueres som trykt magasin, nettversjon og artikler ble postet og delt på sosiale medier 

Konferanse APP: NTNU Videre satte opp konferanseapp med relevant informasjon om deltakere, foredragsholdere, 
utstillere, program med mer. Denne ble svært godt mottatt og styrket konferansens profesjonalitet. 
Mindre papir ble det også bruk for 

Annonser: Det ble annonsert i Fremtidens Byggenæring, Bilag Finansavisen (Breeam), bygg.no, 
google/facebook 

Redaksjonelle 
artikler: 

Fremtidens Byggenæring, Arkitektnytt, Byggeindustrien, Byggfakta, Byggmesteren, Skog, Arkitektur 
N, NAL, Trondheim2030, Moelven/Gode Rom, Veidekke/Dimensjon. Mye omtale på nettsider og i 
sosiale medier i Norden og gjennom ForumHolzbau nettverket 

 

Oppslag etter konferansen:  

Om/fra konferansen: Fremtidens byggenæring, fremtidens byggenæring, byggfakta, byggfakta  
Nordic Wood Award 2017: byggmesteren, bygg, byggfakta, fagpressenytt, skogsnorge, trearkitektur 
Studentarbeidene: adressa, trondheim24, bygg, treindustrien, fremtidens bygg 
Vinnere arkitektkonkurransen 
Kjøpmannsgata: 

adressa, trondheim2030, trondheim24 

  

http://www.forum-woodnordic.com/
https://www.facebook.com/search/str/wood+building+nordic/keywords_search
https://issuu.com/valuepublishing/docs/fremtidens_byggen__ring_nr_2-17
https://issuu.com/valuepublishing/docs/fremtidens_byggen__ring_nr_2-17
kampanjerapport_wood2017_utbrudd%20(4).pdf
https://fremtidensbygg.no/artikler/trehus-og-nullutslippsbyer-pa-agendaen/409791
https://fremtidensbygg.no/artikler/byggenaeringen-viser-klimaomstilling-i-praksis/409807
http://www.byggfakta.no/verdenes-forste-digitale-trapp-115832/nyhet.html
http://www.byggfakta.no/billiger-og-raskere-a-bygge-trefengsel-115718/nyhet.html
https://byggmesteren.as/tag/nordic-wood-award/
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/29/Nytt-m%C3%B8tested-p%C3%A5-Bratt%C3%B8ra-15382396.ece
http://trondheim24.no/nyheter/i-dette-glemte-byrommet-bygger-ny-promenade/
http://www.bygg.no/article/1328173
http://trenytt.no/framtidas-arkitekter-bygger-med-tre
https://fremtidensbygg.no/artikler/arkitektstudentene-bygger-i-1-1/413272
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/28/Vant-med-bryggepromenade-i-tre-i-Kj%C3%B8pmannsgata-15375643.ece
http://trondheim2030.no/2017/10/04/svensk-team-vant-troverdige-visjoner-kjopmannsgata/
http://trondheim24.no/byutvikling/slik-blir-nye-kjopmannsgata/
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7. BUDSJETT 

Budsjett (500 deltakere) og regnskap (480 deltakere). 

 Utgift Inntekt Kommentar Utgift Inntekt Kommentar 

Økonomisk 
støtte 

 750000 Innvilget støtte: 
Husbanken (200’), 
FMST (100’), NFR (75’), 
Innovasjon Norge 
(250’), STFK (100'), 
NWC (25'). 

 725000 Midler blir ikke utløst 
før rapportering - og i 
henhold til kriterier 

Sponsormidler  400000 Moelven, Veidekke, 
Hunton, Støren 
Treindustri, Woodify 

 410000 Regnskapsført av 
NTNU Videre 

Utstilling/stand  550000 40 utstillere (25 
betalende) 

 520169,6 

Deltakeravgift  800000 Deltakere, utstillerrep, 
studenter 

 794238 

Bidrag 400000  Reise og honorar 144 096  Godkjent av NTNU 
Videre sin revisor 
PWC 

Bevertning 700000  Mat: mottakelse To 
Tårn, Clarion hotell 
Brattøra, ekskursjoner 

979 098  

Lokaler/utstilling 300000  Clarion hotell Brattøra 

Sosiale arr 100000  Artisthonorar, 
ekskursjoner 

14 000  

Teknisk 
arrangement 

550000  NTNU Videre - honorar 
teknisk gjennomføring, 
utstyr/lyd/lys mm 

587214  

Kommunikasjon 
og pr 

450000  Nettside, nyhetsbrev, 
trykksaker, 
medieinnsalg, 
annonsering, gaver 

414 502  Godkjent av TKs 
revisor  

 2500000 2500000  2 138 910 2 449 408  
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8. TILBAKEMELDINGER FRA DELTAKERNE 

What could be improved? 

 Great city, great venue, great organization and interesting speakers! 

 Treatment of premium partners. They need to have the best space for their exhibition 

 Short introduction of the exhibitors 

 Nothing! 

 unfortunatly the large TV screen in the exhibition area was very bad and nobody could read the programm 

 Location 

 . 

 The program maps 

 Invite enemies from the concrete world. No fear! 

 Mer tid til å besøke utstillere. Utstillerpresenrasjoner i plenum eller som små seminarer. 

 marking of the session auditories. 

 Can't think of 

 Bättre talare, många var varken informativa eller inspirerande. 

 Information about the prize winner of the Nordic Wood Award. May be some slides after the name is announced to show why 
and what the prize winner has done. 

 Some talks in norwegian. As there were several international participants, this should be avoided. 

 A little bit marketing for the exhibition from auditors before breaks. 

 Presentations that relate to the topics 

 The speakers and the English skills. 

 More construction companies involved 

 Generally I thought it went really well! I'm not sure if it was just me, it was really confusing to determine which hall was 
containing which lecture! 

 It should not be spotlights interfering with the screen, but the presentators should have more light on them. 

 Session management. Keep it simple. If not fluent in english, don't try to elanorate. 

 Speakers, content of presentations,spoken english language 

 Having a practical workshop where participants could learn about building with wood 

 Nothing really 

 Lectures could be more detailed. 

 1.No Norwegian titles in the program if the presentation is in English 2. That the concert is for free hasn't been obvious until the 
end. 3.Vegan/Veggie lunch to go 

 More social. Sitting chairs were uncomfortable 

 no points really found to improve 

 More of real life experience! People or companys who has done something. How do we convince the contractors in Sweden and 
the developers in Norway? How come it is the other way around in theese two contries? What can we learn from each other? 

 topic 

 More spesific about the solutions 

 Fewer themes and going deeper in them. Workshops and possibility to contribute. 

 Det virket litt uprofft den befaringen til Veidekkes anlegg onsdag. Ble endel venting hvor vi bare måtte trø og vente på info, og 
den info som kom var å viser området (modell), mer for salg. Forventet mer info om massivtre og erfaringer med dette. 

 I experienced that some of the speakers where not too comfortable with presenting in English. And some of the presenters 
(chair) could be better prepare. Plenetary sessions were best. 

 The app must include programme, not only have a link to another web-page 

 OK 

 Information of the different lecture infront of the door 

 I though that some lectures could be held in their local language. Unfortunately, the level of english was highly differentiated, 
and the made the debates and some of the lectures a bit unclear. 

 Very little :-) 

 ALL the speakers should speak in English, fire specified session was in norwegian-english-norwegian-english, which was very 
inconvinient.. 

 Not much! Excellent forum with good lecturers and audience. 

 The conference was so well organized, so I can´t figure out any improvements. 

 Not much. 

 Directions to the registration booth on Thursday morning 
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 Quality of some of the parallell speakers 

 I think more differentiation of exhibition. 

 Everything was very good organized, there is nothing I could point out for a improvement! 

 I would like the lectures to be available on the forum's web pages 

 Nothing particular 

 logistics at lunch 

 The English speaking among the speakers and moderators 

 The discussions were very interesting. Maybe include another next year? I also thought that there could have been another 
social event or two. The coffee breaks were not quite long enough to really use them effectively for networking/socializing. 

 Kvalitet på (noen) foreleser. Kjempe fine prosjekter presentert på en kjedelig måte vil vi ikke ha mere av! 

 More break to increase the discussion time. 

What would you like to hear at next Forum Wood Nordic? 

 Wood element/module manufacturers for urban buildings. Their views and experiences. 

 I would like to hear stories whether wood buildings impact the quality of education, children's behavior in schools and day 
care centers. Also would be interested to hear about use of wood and recycled products on new insulation solutions and 

technologies. 

 Vil høre mer om gode eksempler og gode erfaringer fra implementering av miljøkrav i reguleringsplaner og 
bestemmelser. Materialenes påvirkning på mennesker: Foredrag fra entreprenører. Hvordan er det å arbeide på en 
byggeplass der tre er hovedmateriale? Foredrag fra brukere av trebygninger. Hvordan oppleves det å bo eller arbeide i 
en bygning tre er hovedmateriale? 

 More information about experience with fire protection, sound insulation and statics. Even more entrepreneurs, 
developers and prefab industry. 

 Wood in compact roofs, Building physics, 

 Structural and acoustic solutions in CLT buildings which achieves the requirements 

 -- 

 Much more presentations of international projects to give all participants more ideas of possibilities in wood use 

 Wood construction. 

 . 

 Passivhus and/or Plusshus improvements 

 More visionaries like Achim Menges. 

 Mer konstruksjonsfaglige temaer 

 Utvecklingen och framtiden sedan senaste konferensen. Utveckling av aktörers byggsystem, nya projekt som är på gång, 
nya byggmaterial slm applicerats, nya stadsutvecklingsområden och hur kommunerna tänkte då 

 May be some more politics, both nationally and locally. 

 Trends in the market. Case stories. Examples of prefab in the marketplace. Commercial focus. 

 Light weight modular building. 

 A Group task / role play 

 More international examples 

 How do Swedish big construction companies see the market of industrialized multi-storey wood building? What are the 
critical success factors for a contractor? No more lectures about co2-emissions and what is the role of wood when 
reducing emissions. 

 Parametric design Innovative use of wood, refering to mr Achim Menges and mr Christophe Robellers presentations. 

 Good industrialized solutions with wood. Focus on what wood is suitable for. Sustainabibility is ok, but don't try to make 
wood more sustainable than it is. 

 Commersalisation of solutions, not signal projects and one off solutions 

 Wood and interior design Comparing wood/brick and concrete as building elements in similar buildings 

 Renovation / wood 

 More technical presentations, technical solutions, research 

 How do we make climate reports? 

 I would like to hear about building physics problems in highly insulated wooden buildings. I think this issue would be more 
and more accurate because of the latest changes in TEK17 (U-value, air tightness etc.). 

 Economy, site management, construction costs 

 More focus on wood buildings and timber construction, especially in the design session. There have been a lot of 
presentations without any relation to wood. 

 More politics and GHG accounting 

 More of innovation and visions like Stattsbygg and the proffessor from Stuttgart which was great! And real life 
experiences. Who solved the problems everybody stands for. What happened with the budget in reality not in calculations 
lika one I was listening to who stopped a project in Oslo because the calulations said it would be too expensive! Taht is 
what everybody thinks, and to have a lecturer whos says so but has not tried makes me frustrated. 
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 structure 

 More details regarding floor, walls. 

 Circular economy as a whole, its challenges and opportunities for construction, presentation of research made in different 
countries, workshops for developing solutions. 

 Mere for Entreprenører 

 A session with more interaction from participants. Workshops, debate etc.. 

 Maybe sessions in Norwegian? 

 OK, for first timer. Naturally wish that all develops over the time. So new practices and solutionas are wellcome 

 More international architects such as Japan and Switzerland 

 More information about research and examples of how this has been set into a practice. Also, some lectures on how the 
industry are working towards the society when it comes to marketing wood as a material. 

 More about combination wood concrete 

 Panel discussion between different design diciplines. Acoustic issues - fire issues - stability issues - saying that wood is a 
light element (is it really when you count in the requirement for massive structure for acoustics and so on). 

 Wood building regulations bw Nordic countries and how to proceed with harmonization; obstacles of wood building and 
best practices to tackle them; educational issues, both of builders and of planners / researchers; 

 More presentations about the building wood-building praxis in real building sites. And more contractors to contribute the 
conference. 

 More experimental topics, perhaps. 

 -More about the challenges involved in wood construction and how they are worked with 

 More about architecture More about Carbon reduction 

 I would like to hear more about wooden modular building. Not only CLT is very popular in Scandinavia. I think a lot of 
building market is from modules. 

 Noting in mind right now! 

 I would like to know more about why massivwood is used instead of traditional wood frames and wooden beams, filled 
with inflated wood pulp-insulating wood pulp in walls and floors. Practical and easy use of wooden constructions. 

 - examples of projects where wood is used, and experience learned - more facts / proofs of advantages from use. Not 
only likes and dislikes 

 More about wood and health 

 An equal number of high-profile speakers. 

 mer fra entreprenør sida. Smarte løsninger på mindre prosjekter. Hva kan hvermann gjøre i sitt eksisterende hus eller 
ved nybygg av enkelt hus? Konkrete forslag fra (og til) politikere: alt avgjøres på politisk nivå, de har en overordnet 
ansvar! 

 New technologies, new implementation, new potential market, composite. 

Greetings to the organisators 

 

 A very well organized event. Good job. 

 Fin variasjon i foredragsholdere. Godt organisert. Alt gikk som det skulle. Tidsskjema ble stort sett overholdt. 

 See you next time. Make shure to invite some Danish participants 

 Very well organized! 

 Well done 

 Thank you for an interesting program and a very well organised conference! 

 very very good food and nice evening yesterday 

 . 

 Best greetings to everybody who works on this forum! 

 A formidable achievement! 

 Fantastisk bra. Hotellet var perfekt for utstilling. Hjelpsomt sekretariat og en utrolig god service til utstillere fra Irene. Både 
i forkant og under konferansen. Perfekt middag i går. 

 Good invited lessions 

 Veldig bra gjennomført. Bra hotell. God og hyggelig bankett. Bra logistikk 

 Jag har ej deltagit tidigare men flera andra tyckte det var roligt att det var byggherrar och entreprenörer på plats så att 
man försöker locka fler sådana aktörer. Jätte bra studiebesök och guider. Jag vad med på onsdagen bla Moholt. 
Intressant att höra projekten mer från arkitekt och konstruktörens och materialleverantörens erfarenheter inte bara 
entreprenör. Trevlig konsert och middag på kvällen. 

 Well done! 

 Very good plenary session, moderator was excellent as well. Good to have a more market perspective and a more 
pragmatic view than previous conference. 

 Fantastisk organisation o lokaler. Bra service o info. Appen var väldigt bra 
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 Well organized, excellent hotel/venue choice. 

 Thank you so much for all the hard work! 

 An impressing program, well implemted, on a perfect arena! 

 Well done. The first sessions were excellent. To big variations in quality between presentations. The initial session was 
very well chaired! 

 Thank you! 

 Well performed conferece. 

 Very good!, One of the best conferance that i have ever been on. 

 The conference was very well prepared and it was a pleasure to participate in this event. 

 Thanks for the organisation, the program and the great location! 

 Well organiced, good speaches, very familiar 

 Very good organized. But low quality on the entrepreneurs and their lectures. The first morning was superb! Very good 
but later it was a totally other thing. 

 great 

 Thank you very much for a nice event 

 Dyktig konfransier torsdag. Ellers endel flinke foredragsholdere. Flott sted å ha konferansen på. 

 Very well organized, and good facilitation by Mark Isitt Excellent food and venue 

 A very well organized event with a good selection of interesting speakers from different areas. Great location and venue. 
Congratulations and thanks for the invitation. 

 OK 

 Good forum, got a lot of valuable information. Will definitively participate next time. 

 well done 

 Many of the speakers were very interesting and especially the panel talks were very informative. Food service worked 
well. 

 Nice that there was some female lecturers, and I'd appreciate if there was more variety of the regional context also - 
sessions with one from each of the three countries and perhaps more, host country of course can naturally be dominant, 
though! How to facilitate people to talk to new people? For instance, tell the audience to present yourself to at least one 
new person during the next coffee break, or something. 

 Thank you for a very well organized conference and the fine whether you did provided us with in Trondheim! 

 Well done. 

 Great job, interesting exhibits and variety of speakers. Food was amazing, concert was a nice touch. 

 Nice Hotel 

 Dear fwbn-team, as an exhibitor we were really happy to have your helping hand in an always friendly atmosphere. We 
really liked the hint for the participants in the programm, to visit the exhibition in the brakes! And we loved the idea of the 
competition with the questions about the exhibitors, with a really nice prize!! THANK YOU! :) 

 Very well organized ! 

 Well organized Forum, was great to particapate there! 

 Good luck in Växsjø in 2019 

 Well organised and structured, good timing, professional performance of it all. Interesting speakers 

 A well organized event! Very impressed! 

 Hi! 

 Great job! 

General comments: 

 Lærerrikt. Godt å løfte blikket og se sitt eget virke i en større sammenheng. 

 invite much more students and arcitects as well as minipical planner 

 I liked the mix of academic and professional sessions. 

 . 

 Bra hotell. Kartan för monter borde vara mer tydlig hur folk kommer att förflytta sig, svårt att förstå vilken plats som var bäst i 
förhand. Mer tid för mingel/titta i utställningen. Alla deltagare inkl utställare försvann när det var föreläsningar. Kort presentation 
av föreläsarnas innehåll mer än titel. Bra med app men man borde koppla den till linked in så man kan få in kontakterna direkt. 
Man borde kunna skapa sitt eget program i appen inte bara se block och fulla programmet. Middagen på Toradagen var för sent 
lagd. Dålig och onödig underhållning med manskören, för mkt kvinno och skämt om andra länder, flertalet vid mitt bort tog illa 
upp. 

 A well organized Conference with a actual program on a high Level. 

 Well organised. Thank you. Enjoyed the days 

 Thank you !!!!!!! 

 Very nice hotel and congress center. Good food! 

 Will attend next year too. 
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 Some of the nordic contributors should improove their english skills..... 

 Good old Trondheim and always something new. 

 Interresting subjects, could have been more presentations of technical solutions/Research. 

 Impressively organized. Fantastic chairs for the sessions and many very good presenteations. 

 100 points!!! 

 nice 

 Is it possible to download presentations? 

 OK 

 - 

 I guess we will get link to the conference lecturers illustrations soon ? 

 All and all it was a good experience. 

 Excellent forum! 

 I hope we can come again in Växjö next year.... :) 

 - 

 I am happy about the conference, excellent organizing, good talks, good exhibitions, nice dinner :-) 

 The cost of 4000 is to high 

 We are very satisfied, and the program was good ! 

 Great Exchange of informations, lot of interessting conversations to People with different views or Products for the timber 
market. All in all a sucsessfull stay at the Forum! 

 Thanks to those who have organized Wood Building Nordic 2017 for brilliant and enriching days in Trondheim 28th and 29th of 
September 2017 

 The location could preferrably have been closer to the city center 

 Perfect organized event! 

 Excellent conference. I came all the way from the US and thought it was well worth the trip. High-profile industry leaders, very 
effective moderator (Mark) and well organized events. Thank you for providing the lecture PDFs as well. Well done! - Edward 
Becker, Virginia Tech, School of Architecture + Design, egb@vt.edu 

 Good conference! 
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