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Gratis bygginstruktioner på direkten 

Skogsindustrierna lanserar en ny version av TräGuiden, en Internetbaserad 
handbok om trä och träbyggande, med över 1 500 sidor inspiration, 
anvisningar, och illustrationer. En effektiv sökmotor och tydlig struktur ger 
snabba svar och konkret handledning för allt från planering och 
projektering till produktion och underhåll. TräGuiden riktar sig främst till 
arkitekter, konstruktörer, bygg- och trävaruhandlare samt entreprenörer. 

”Vi använder en av världens snabbaste sökmotorer, Exalead”, säger Johan Fröbel, 
rådgivare på Skogsindustrierna och ansvarig för TräGuiden. ”Man kan söka på 
texter, bilder och CAD-ritningar och få svar inom bråkdelen av en sekund.”  
 
Tre kunskapsblock 
TräGuiden, www.traguiden.se, är indelad i tre kunskapsblock; ’Anvisningar och 
produktion’, ’Egenskaper trä’ samt ’Att välja trä’, för att besökarna enkelt och 
smidigt ska hitta just den information som behövs. Vill man till exempel veta mer 
om flervåningshus i trä hittar man informationen på två klick. Och detaljlösningar 
på bara tre klick.  
 
Från tio uppslagsverk till en hemsida  
TräGuiden lanserades första gången år 1993 i tio band. År 2004 introducerades 
Internetversionen som varje månad har över 10 000 besökare. TräGuiden 
beskriver varför och när man ska välja trä och sedan även hur man ska gå tillväga, 
steg för steg, för att uppnå ett gott resultat. Anvisningarna gäller främst hus som i 
allt väsentligt byggs med trä, men även hus där trä används i kombination med 
andra material. 
 
TräGuiden är helt gratis. Även fotomaterialet (över 400 bilder) kan användas fritt, som 
inspiration, illustration vid föredragningar eller i publikationer. Det enda som krävs om 
bilderna används offentligt är att fotografens namn och Skogsindustrierna anges.   
 
För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta: 
Johan Fröbel, rådgivare–träprodukter, tel. 08-762 79 68, johan.frobel@skogsindustrierna.org    
Johanna Blom, informationsansvarig–träprodukter, tel. 08-762 72 77, johanna.blom@skogsindustrierna.org   
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