
 

Konferanseuke i WoodWorks! Cluster   
Med tema - Nye skogbaserte verdikjeder  

 
  

LINK TIL TEAMS-møte  

Kl. 08.00 og kl. 15 hver dag - Testing og hjelp til å koble seg på.  

 

 

MANDAG 11.mai 

Kl. 09.00  Kan nyskapende arkitektur og design ta trelast «inn i byen - opp i høyden»?  

  Om WoodWorks! klyngen – Arena Pro-prosjektet godt i gang, med Corona-tilpasninger ved 

Kjersti Kinderås, klyngeleder  

  Innovasjon og utvikling skal gi kunden en merverdi  

  Hva sier arkitektene? Innledende studie av designprosessen og sjansene for lokale SMB i treindustrien å bli 

valgt som leverandør, ved Kristin Støren Wigum, Prosjektleder FoU, Innovasjon og trebruk, Skognæringa 

Kyst og Aina Reppe, daglig leder, Næringsforeninga i Trondheimsregionen 

  Spørsmål og innspill til videre oppfølging 

Kl. 10.00  Avslutning  

 

TIRSDAG 12.mai 

Kl. 08.30  Hvordan kan de unge bygge og bo bærekraftig og rimelig?    

  Hvordan gi kunden en merverdi? ved Knut A. Skatvedt/ Magne Løfaldli, prosjektleder BYGG i WoodWorks!  

  Lokaler med riktig kvalitet til riktig pris, ved Øystein Fjørtoft, daglig leder, REMA Etablering Midt-Norge AS 

  Hvilke nye forretningsmodeller og forandringer må til for at effektiv, rimelig og bærekraftig produksjon 

skal gjenspeiles til boligkjøperen? ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom, Eika-gruppen 

Kl. 09.30  Avslutning  

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUzYjVjYzQtNzY3OS00MjFhLWI3ZmYtNWFjNmY3ZDUxNjVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b1251ab-19dc-4f1c-aad1-58c026c89baa%22%2c%22Oid%22%3a%2281ef296e-41f0-469d-ad80-e39c6842f36c%22%7d


 

ONSDAG 13.mai 

Kl. 08.30   Hva påvirker karbonbalansen i skogen? 
 

Innledning ved Ole Bakke, prosjektleder SKOGRESSURS i WoodWorks!  

  Klimavennlig verdiskaping i Midt-Norge ved Tore O. Sandvik, fylkesordfører Trøndelag  

Karbonbalansen i skogsjord ved Janne Kjønaas, seniorforsker, NIBIO 

  Råte – ulike arter og konsekvenser ved Ari Hietala, seniorforsker, NIBIO  

  Spørsmål og innspill til videre oppfølging 

Kl. 09.30  Avslutning  

  

TORSDAG 14.mai 

Kl. 08.30  Potensial i nye anvendelser av trefiber  

  Hvordan sikre etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre? ved Lars Johansson, 

prosjektleder FIBER i WoodWorks!  

  Bærekraftig emballasje ved Mette Olsen, kvalitetsleder, BEWI   

  Prosess21 – anbefalinger for biobasert prosessindustri i Norge, ved Gisle L. Johansen, leder 

for ekspertgruppen «Biobasert prosessindustri» og direktør i Borregaard  

  Spørsmål og innspill til videre oppfølging   

Kl. 10:00  Avslutning  

  

FREDAG 15.mai 

Kl. 08.30  Kompetansebygging for framtida  

  Studentinnovasjon – utvikling av nytt prosjekt i samarbeid med NTNU Wood/NTNU, ved 

Ola Ronæss, WoodWorks!  

  Hvilken ekstra merverdi skapes for NTNUs studenter, ansatte og samarbeidspartnere som en følge av det 

internasjonale engasjementet? ved Patrik Rauring, seniorrådgiver, NTNU  

  Wood supply in a changed climate – how can we develope our machines to deal with this? ved 

Kalle Einola, Manager Technology, Product Safety & IPR, Ponsse  

  Spørsmål og innspill til videre oppfølging   

  Posisjonen for framtida ved klyngeleder Kjersti Kinderås  

Kl. 09.30  Avslutning 


