


VELKOMMEN TIL 
WEBINARUKA!
WoodWorks! Cluster sin 
konferanseuke har blitt en tradisjon, 
og derfor er det en glede igjen å 
kunne invitere til spennende tema 
hver dag i ei hel uke. 

WoodWorks! tilrettelegger for 
møteplasser og håper temaene gir 
inspirasjon til videre utvikling av 
skog- og trenæringa i Norge!



Mandag 21. nov: Hvilke utfordringer er det for norsk industri ut fra 
verdenssituasjonen akkurat nå? 
Hvordan markedsutviklingen vil bli for ulike produkter framover er usikker, samtidig 
som at det gjelder å ruste seg for framtiden slik at en er konkurransedyktig. Her står 
utviklingen innenfor den digitale verdenen sentralt, og ikke minst hva som er 
nødvendig kompetanse i bedriften for å nyttiggjøre seg av denne utviklingen.

Møteleder Knut Magnar Sandland, WoodWorks!

• Industri 5.0: industri som er konkurransedyktig og innovativ, men samfunnsorientert og 
med respekt for planetens grenser, Johan E. Ravn, Chief Scientist, SINTEF Digital

• Markedsbeskrivelse for trelast ut fra dagens situasjon, Christian Nielsen, 
Marknadsanalytiker trävaror, Skogsindustrierna

• Markedssituasjonen og utsikter sett fra en etreprenørs ståsted, Kristoffer Eide Hoen, 
analysesjef, Veidekke



Tirsdag 22. nov: Hvordan ekspandere med færre ansatte? –
Rekruttering og kompetanse for framtida
I Norge og i vår dele av verden er det en ganske lik situasjon – det er flere ledige 
jobber enn folk uten arbeid! Hvordan kan en bransje og enkeltbedrifter klare å utvikle 
seg og vokse i en sånn situasjon?

Møteleder Magne Løfaldli, WoodWorks!

• Hvordan vokse og ekspandere med færre ansatte?, Eivind Reke, Seniorrådgiver, SINTEF 

Manufacturing AS

• Å bygge og bo i krisenes tidsalder, Daniel Johnsen, Førsteamanuensis, NTNU Institutt for 

arkitektur og teknologi



Onsdag 23. nov: Optimal utnyttelse av sidestrømmer 
Treråstoffet flyter mellom forskjellige industribedrifter. Vi får eksempel på noen nye 
satsinger på området.

Møteleder Lars Johansson, WoodWorks!

• Recycling of medium density fibreboards (MDF), Forsker Javier Celaya-Romeo, RISE PFI

• Verdiskaping på sidestrømmer fra treindustrien, Prosjektleder Lars Johansson, 

Woodworks! Cluster

• Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon – en mulighetsstudie, 

Forsker Marianne Øksnes Dalheim, RISE PFI



Torsdag 24. nov: Fra tømmerstokk til nye produkter 
Det skjer en masse utvikling hos klyngens medlemmer. Vi får et innblikk i noen av 
satsingene og nyhetene.

Møteleder Rune Hedegart, WoodWorks!

• Portal for opplasting og tolking av dronebilder, Atilla Haugen, Biodrone

• Mekanisk snutebillebeskyttelse, Erlend Grande, Skogplanter Midt-Norge

• Åtteetasjes bindingsverksbygg, Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri

• Elektrisk lassbærer, Kalle Einola, Ponsse



Fredag 25. nov: Globale megatrenders betydningen for skog- og 
trenæringas muligheter 
Forståelsen av megatrender kan være av stor betydning for at vi skal kunne møte 
utfordringene vi står ovenfor de neste 20 årene med riktig innovasjon og nyskaping

Møteleder Guro Angell Gimse, WoodWorks!

• Digitalisere bedriften fordi det er "kjekt å ha" eller for å overleve i markedet? Bente Sollid 

Storhaug, Digital Hverdag 

• Hvordan kan Norge redusere sine utslipp? Oppfordring til skog- og trenæringa, Martin 

Skancke, Regjeringens klimautvalg


