
FREMTIDEN 
ER FORNYBAR!
FÅ SMAKEN PÅ TRE

DAGSKONFERANSE OM TREARKITEKTUR 
OG EFFEKTEN AV TRE PÅ MENNESKER

Tid: 5 april 2017 kl 09.30 – 16.00 
Sted: Høgskolen på Vestlandet (Kronstad)

Bevertning: Lunsj, og en smak av tre
Pris: 500,- (studenter gratis)
Målgruppe: arkitekter, håndverkere og utbyggere, 
studenter, politikere og offentlig forvaltning.

Arrangementet blir organisert av TREKLANG, som er et 
samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Bergen 
arkitekthøgskole, Fakultet for kunst, musikk og design ved 
Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen  
kommune og Hordaland fylkeskommune. 

DAGSKONFERANSE OM TREARKITEKTUR 
OG EFFEKTEN AV TRE PÅ MENNESKER

5 april 2017 kl 09.30 – 16.00 / Høgskolen på Vestlandet

11.20   Prof. Dr. Maximilian Moser / Universitetet i Graz, 
Østerrike
Tre gjør deg frisk!

12.15 - 13.15   Lunsj

13.15   Anna-Elise Tryti / Bergen kommune
Byråd for byutvikling.

13.30   Peter Feltendal / Helen & Hard
Bjergsted Financial Park, Stavanger og andre prosjekter.

14.00   Kristian Bysheim / Norsk treteknisk institutt, 
Bygg og marked
Tre i innemiljø - effekt på inneklima, erfaring og velvære.
Resultater fra forskningsprogrammet Wood2New.

14.25   Juri Troy / Juri Troy architects
Holistisk trearkitektur i alpene. 

15.10   Much Untertrifaller / Dietrich | Untertrifaller Architekten
Løsninger i tre for offentlige steder. 

OM FOREDRAGSHOLDERNE
PROF. DR. MAXIMILIAN MOSER

Head of Institute of Health Technology and Prevention 
Research chronobiology; sleep research; stress and 
recovery research; autonomic regulation. Managing 
Director of Institute of Health Technology and Pre-
vention Research, HUMAN RESEARCH Weiz since 2010.

maximilian.moser@humanresearch.at  

PROF. ARCHITEKT DIPL.-ING. MUCH UNTERTRIFALLER

Head of Dietrich | Untertrifaller Architekten.
Has since 1986 been working as a team with 
Helmut Dietrich. Established architecture offices 
in Bregenz, Vienna and St. Gallen, and is active 
at several universities.

mu@dietrich.untertrifaller.com

ARCH. MAG. JURI TROY

Lectureships at The Technical University of Vienna - 
Department for Architecture and Design, The Technical 
University of Vienna - Department of Spatial and 
Sustainable Design and The University of Applied 
Sciences of Vienna - Department for Green Building. 
International Lectureships since 2007.

wien@juritroy.at

DR. JULIA HURRASS

Dr Julia Hurrass works at the local health authority 
in Cologne and she is since 2015 leader of the sector 
for hospital hygiene. Working at the institute of en-
vironmental health sciences and hospital infection 
control at the university hospital, Freiburg. Julia is 
expert on indoor pollutants and on buildings. 

julia.hurrass@stadt-koeln.de

Innspill og kommentarer til dagens konferanse kan rettes til Simon Wolff, 
rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelingen.

+47 472 85 087                     fmhoswo@fylkesmannen.no      

FRAMTIDEN ER 
FORNYBAR!
FÅ SMAKEN PÅ TRE

Vi inviterer til en spennende dagskonferanse med fokus på 
bruk av massivtre i større bygg og effekter ved bruk av tre for 
mennesker. Arrangementet blir organisert av TREKLANG, som 
er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Bergen 
arkitekthøgskole, Fakultet for kunst, musikk og design ved  
Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kommune 
og Hordaland fylkeskommune. 
 
Her har du sjansen til å få høre mer om det ytterste innen tre-
bygg i Norge og i utlandet!

På denne konferansen kommer vi til å ha ekstra fokus på for-
delene ved bruk av tre for helse og økt trivsel, med blant annet 
erfaringer fra brukere på Søreide skole.
 
Vi vil at du skal sitte igjen med en god smak av tre i munnen 
etter denne dagen, som vil by på spennende smaksprøver på 
ulike lokale treslag i flytende og fast form. Du får også høre 
om regionale tresatsinger med presentasjon av nasjonale og 
internasjonale impulser.

PROGRAM 
09.30   Julie Andersland / Bergen kommune
Byråd for klima, kultur og næring.

09.45   Bjørn Nordermoen / iTRE AS
Effektivt trebyggeri - kritiske faktorer for å nå målet om økt bruk av tre. 

10.10   Atle Myking / Rektor på Søreide skole
Erfaringer fra utbyggeren og brukeren på Søreide skole.

10.30 - 10.45   Kaffe

10.45   Dr. Julia Hurraß - Kommunal forvalting Köln, Tyskland
Byggematerialer og helse - har vi nok kunnskap om det?


