
TEMADAG OM BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17 8
NOVEMBER
Välkommen till NBT Temadag om Nordiskt Brandskyddat trä i Stockholm den 8 november som i

år anordnas i samarbete och samtidigt med Brandskydd 2017 i Upplands Väsby. Årets temadag om brandskyddat trä
bjuder på många intressanta föredrag och inramas av möten mellan medlemmar och andra deltagare. Dessutom får
konferensdeltagarna automatiskt tillgång till konferensen Brandskydd 2017, som arrangeras i lokalen bredvid.

Vi kommer att få höra aktuella föredrag om träbyggande ur olika aspekter, givetvis med brandskydd som gemensam
nämnare. Vi kommer även att få höra en norsk arkitekt berätta om träbyggande och Direktoratet for byggkvalitet
berättar om Norges bygg- och brandregler. Läs mer i vårt program. Ett intressant inslag i årets Temadag är att �era av
föreningens medlemmar kommer att göra en kort inspirerande presentation av sina brandskyddade träprodukter eller
tjänster. Föranmäl dig till Lazaros och det är först till kvarn som gäller. 

Vi hoppas att alla medlemmar och många �er intresserade besöker vår temadag och har möjlighet att delta på
konferensmiddagen. Tänk på att möjligheten �nns att ta del av föredragen på Brandskydd 2017 den 8 november och för
ett tillägg även delta dagen efter. 

Föreningen Nordisk Brandskyddat Trä verkar för att öka förtroendet för och underlätta användandet av brandskyddade
träprodukter. NBT verkar för kvalitetssäkring av produkter, processer, leverantörer och användning. Föreningen arbetar
för en harmonisering mellan de nordiska länderna. Våra medlemmar arbetar med eller har en stark koppling till
brandskyddade träprodukter. 

VÄLKOMMEN TILL TEMADAG OM BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17!

TEMADAG OM BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17 I SAMARBETE MED

BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17
PRESENTATIONER
8 november 2017

09.00-10.00 Registrering och ka�e 
Ka�e serveras i utställningen

10.00-10.30 Välkommen till Brandskyddat Trä 2017, Föreningen NBT – listade produkter 
Fredrik Westin, ordf NBT, Lazaros Tsantaridis, sekr NBT

10.30-11.00 Träbyggande i Sverige idag 
Johan Fröbel, Svenskt Trä

11.00-11.30 Träbyggande i praktiken 
Arne Olsson, Folkhem

11.30-12.15 The presence of timber in urban housing projects 
Ute Christina Groba, AHO



12.15-13.30 Lunch och besök i utställningen 
Ka�e serveras i utställningen

13.30-14.00 Brandskydd under byggtiden  (pdf/brandskydd_under_byggtiden.pdf) 
Lisa Broberg, Torkel Danielsson, Brandskyddslaget

14.00-14.45 Norges bygg- och brandregler 
Trond S. Andersen, Direktoratet for byggkvalitet

14.45-15.30 Utställningsbesök 
Ka�e serveras i utställningen

15.30-16.30 Presentation av produkter och tjänster för brandskyddat trä 
5 min/deltagare

16.30-16.50 Paneldebatt med föredragshållarna 
Moderator Fredrik Westin

16.50-17.00 Sammanfattning 
Vad har vi lärt oss idag?

17.00- Mingel i utställningen 

BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17
FAKTA

 PLATS 
Scandic Infra City, Upplands Väsby

 DATUM 
8 november 2017

 PRIS 
2.150 kronor exkl. moms. I anmälningsavgiften ingår medverkan konferens/Temadag om Nordiskt Brandskyddat trä 8
november, ka�e, lunch samt mingel ingår. Anmälan till middagen på kvällen görs separat och ingår ej i konferenspriset.

 KONFERENSMIDDAG 
Konferensmiddagen ingår inte i konferensavgiften. Anmälan till middagen görs i anmälningsformuläret och priset är 475
kr exkl moms.

ARRANGÖR 
Nordisk Brandskyddat Trä

ANMÄLAN 
Via anmälningsformuläret nedan, info@informationsbolaget.se (mailto:info@informationsbolaget.se) 
eller via telefon 040-611 13 00.

 KONTAKTPERSONER:  

Föreläsarfrågor: 
Mia Erichs  
 040-35 29 96, 0709-77 05 15  
 mia@informationsbolaget.se (mailto:mia@informationsbolaget.se) 

Anmälan till presentation i programmet: 
Lazaros Tsantaridis 
 lazaros.tsantaridis@ri.se (mailto:lazaros.tsantaridis@ri.se) 

http://informationsbolaget.se/nbt2017/pdf/brandskydd_under_byggtiden.pdf
mailto:info@informationsbolaget.se
mailto:mia@informationsbolaget.se
mailto:lazaros.tsantaridis@ri.se


BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17
HITTA HIT

Kartdata ©2017 GoogleRapportera ett kartfel

Scandic Infra City
Kanalvägen 10, 194 61 Upplands
Väsby  

Vägbesk…
  

Spara

4,0  422 recensioner

Visa en större karta

 Ta sig till Scandic Infra City med pendeltåg:

Från Stockholms Central med pendeltåg: 
Ta pendeltåget mot Märsta (36) eller Uppsala (38) och stig av på Rotebro Station. Resan tar 26 minuter. Från
Rotebro Station går det en shuttlebuss direkt till Infra City var 20:e minut från kl. 07:30-18:30. Tidtabellen är
anpassad efter pendeltågens ankomster och avgångar och är gratis för passagerare. Bussresan tar 10 minuter.

Från Arlanda med pendeltåg: 
Ta pendeltåget mot Stockholm (38) och stig av vid Rotebro Station. Resan tar 13 minuter. Från Rotebro Station går
det en shuttlebuss direkt till Infra City var 20:e minut från kl. 07:30-18:30. Tidtabellen är anpassad efter
pendeltågens ankomster och avgångar och är gratis för passagerare. Bussresan tar 10 minuter. 

Mer information om tider etc. �nns på www.sl.se (https://sl.se/)

 Ta sig till Scandic Infra City med taxi:

Scandic Infra City har specialpris hos Taxi Stockholm. Till/från Arlanda kostar det 335:- exkl eventuell
framkörningsavgift. Från Sthlm City kostar det 680:- exkl eventuell framkörningsavgift.

 Parkera vid Scandic Infra City

Det �nns möjlighet att parkera i anslutning till Scandic Infra City.  
För mer information kontakta:  
Scandic Infra City  
 08-517 344 00

BRANDSKYDDAT TRÄ 2O17
ANMÄLAN

Genom att fylla i formuläret nedan anmäler du dig till Temadag om Brandskyddat Trä 2017 pris 2.150 kronor exkl.
moms. I anmälningsavgiften ingår medverkan konferens/Temadag om Nordiskt Brandskyddat trä 8 november, ka�e,
lunch samt mingel. Anmälan till middagen på kvällen görs separat och ingår ej i konferenspriset.  

OBS! Middagen är fullbokad  

https://www.google.com/maps/@59.499324,17.928102,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=59.499324,17.928102&z=16&t=m&hl=sv-SE&gl=SE&mapclient=embed&daddr=Scandic%20Infra%20City%20Kanalv%C3%A4gen%2010%20194%2061%20Upplands%20V%C3%A4sby@59.49932399999999,17.928102
http://www.google.se/search?q=Scandic+Infra+City,+Kanalv%C3%A4gen+10,+194+61+Upplands+V%C3%A4sby&ludocid=9026197510967127625#lrd=0x465f986671f1e153:0x7d437ed039b5ee49,1
https://maps.google.com/maps?ll=59.499324,17.928102&z=16&t=m&hl=sv-SE&gl=SE&mapclient=embed&cid=9026197510967127625
https://sl.se/


Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 

Vill du enbart anmäla dig till Temadag om Brandskyddat Trä 2017 använd alternativ ”2017-11-08” under
Deltagaruppgifter i formuläret  

Vill du även anmäla dig till även Brandskydd 2017 dag 2 använd alternativ ” 2017-11-08 — 2017-11-09” under
Deltagaruppgifter i formuläret  
Kostnad för Brandskydd 2017 dag 2 är 2.150 kronor inkl ka�e och lunch.  

Kontakta oss på telefon 040-611 13 00 om du har några frågor.

Personuppgifter/Registrant information
Förnamn/First name *

 Förnamn

Efternamn/Last name *
 Efternamn

Företag/kommun/Company/organisation *
 Företag/kommun

Avdelning/förvaltning/Department
 Avdelning/förvaltning

Adress/Postal address *
 Adress

Postnummer/Postcode *
 Postnummer

Ort/City *
 Ort

Telefonnummer/Telephone
 Telefonnummer

E-postadress/E-mail *
 E-postadress

Fakturauppgifter/Invoice details
Företag/kommun/Company/organisation *

 Företag/kommun

Referens/inköpsnummer/Reference/purchase number
 Referens/inköpsnummer

Avdelning/förvaltning/Department
 Avdelning/förvaltning

Adress/Address *
 Adress

Postnummer/Postcode *
 Postnummer

O t/Cit *



Ort/City *
 Ort

VAT-number For participants within EU
 VAT-number

Deltagaruppgifter/Participant information
Deltagande/Attendance *

  2017-11-08 — 2017-11-09
  2017-11-08

  2017-11-09

 Konferensmiddagen - dag 1/Conference dinner - day 1 (2017-11-08)
  Lunch - dag 1/Lunch - day 1 (2017-11-08)

  Lunch - dag 2/Lunch - day 2 (2017-11-09)

Ev. specialkost/Special dietary requirement
 Specialkost

 
Övriga meddelande/Further information

 Övriga meddelande

OBS! Kontrollera att samtliga uppgifter är rätt innan du skickar iväg din anmälan. Kontrollera även att du får bekräftelse via e-post. 
bekräftelse var god kontakta oss, 040-611 13 00.

Note! Please check that all information is correct before sending. Please check your mailbox for confirmation, if you have not recei
contact us at +4640-611 13 00 or mia@informationsbolaget.se.

Skicka »


