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Træ fylder mere og mere i byggeriert, og det gør det glædeligvis også
i vores portefølje af projekter. I ABC brænder vi for mere bæredygtige
løsninger og ønsker, at flere ser mulighederne i trækonstruktioner.

Derfor vil vi dele ud af vores viden og læringer på dette fysiske event.
Vi inviterer jer til at møde henholdsvis teamet på Fyn samt vores nye team 
i Jylland til et spændende og lærerigt arrangement med gode muligheder 
for at netværke.

Hvorfor bygge i træ?
Byggeri med træ fylder berettiget mere og mere både i den offentlige
bevidsthed, byggebranchen og i helt konkrete byggerier. Diverse rapporter 
forudser at ca. 15% af fremtidens byggeri kommer til at være i træ med 
store CO2-besparelser på beton, samt væsentlig negativ CO2 aftryk med 
lagringen som forekommer i træ for blot at nævne nogle af fordelene.

Kom og bliv klogere på trækonstruktioner
Vores Leder af bæredygtighed, Jonathan Hansen, og Kompetencechef, 
Jacob Ettrup Pedersen, som leder ABC’s ekspertisecenter for 
trækonstruktioner, vil på dette event dele rundhåndet ud af deres viden. 
Bl.a. vil du få:

• Indsigt i træets påvirkning af bæredygtighed på et projekt
• ”Best practice”-løsninger, når du projekterer i træ
• Overblik over de vigtigste forholdsregler (brand, fugt og akustik)
• Konkrete læringer fra nogle af vores seneste store træ-projekter

Tidspunkt og sted - Odense:
Odense Stadion, Onsdag d. 27. oktober kl. 13.00-16.00

Tidspunkt og sted - Aarhus:
ARoS, Torsdag d. 28. oktober kl. 13.00-16.00

Tilmeld dig her: https://abc.dk/trae

Vi glæder os til at se dig!

EFTERMIDDAGSEVENT

ODENSE 27. OKTOBER & AARHUS 28. OKTOBER

AGENDA
13.00 - 14.00

Velkomst, netværk og tapas

14.00 - 15.30
Oplæg: Bæredygtighed & 

Trækonstruktioner

15.00-16.00
Netværk, kaffe og kage 
(bliv gerne hængende)
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