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I fjol stod träbyggandet för 10 procent av all nybyggnation av flerfamiljs-

bostäder och intresset för att använda mer trä i byggnader ökar stort. 

Eftersom det finns potential att byta betong mot trä i många av bygg-

nadsdelarna som är ovan mark, kan marknadsandelarna för träkompo-

nenter öka till mer än 50 procent*.

I det svensk-norska samarbetet Grön Tillväxt Trä bjuder vi in till ett se-

minarium som ger både inspiration och kunskap. På förmiddagen får vi 

korta föredrag av en kunnig konstruktör, en erfaren projektledare och 

skickliga arkitekter. På eftermiddagen erbjuds också fördjupningar inom 

konstruktion, projektledning och arkitektur.

MEDVERKAR GÖR BLAND ANNAT: 

Johan Vessby, lektor och prefekt vid institutionen för Byggteknik, 

Linnéuniversitetet 

Johan är ansvarig för magisterprogrammet i Byggteknik och fors-

kar på utformningen av framtidens höga trähus samtidigt som han 

– tillsammans med näringslivet – utvecklar ett kurspaket på avan-

cerad nivå om hållbart träbyggande. 

Jessica Becker, Arkitekt SAR/MSA, Trästad Sverige.

Efter att ha ritat både äldreboenden, skolor och bostäder har 

Jessica Becker stor erfarenhet av industriellt och modernt trä-

husbyggande. Jessica arbetar för Trästad som vill inspirera till 

utveckling av träbyggnation och på sikt skapa en europeisk och 

global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.

Daniel Lyckvik, AO Construction Management, Fristad Bygg AB. 

I drygt åtta år har Daniel lett projekt inom korslimmat trä och hy-

brider av detsamma. Daniel arbetar på Fristad Bygg som var mycket 

tidiga med att specialisera sig inom just korslimmat trä och flera 

gånger har utvecklat byggnader som nominerats till ”Årets bygge”. 

* Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025,  
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Kaffe

Inledning 

Irene Malmberg, Svinesundskommittén

Varför bygga i trä och vad händer i Sverige och Norge?

Arkitektur och träbyggande i Sverige och Norge

Jessica Becker, Arkitekt SAR/MSA, Trästad Sverige

Arkitekt från Norge

Konstruktion och träbyggande – hur svårt kan det vara?

Johan Vessby, lektor och prefekt vid institutionen för Byggteknik,  

Linnéuniversitetet, Växjö.

Kaffe och smörgås

Att projektleda ett trähusbygge

Daniel Lyckvik, AO Construction Management, Fristad Bygg AB

Vad händer i Fyrbodal inom träområdet?

Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

Lunch

Valbara föredrag och fördjupningar:

· Arkitektur

· Konstruktion

· Projektledning 

Avslutning

08.30
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11.00

12.00

13.15

16.00

PROGRAM  
Innovatum, Byggnad 74, Åkerssjövägen 10, Trollhättan

KONTAKTPERSONER:
Iréne Malmberg  
irene@svinesundskommitten.com 
0709 54 97 84

Karin Stenlund 
karin.stenlund@fyrbodal.se 
0522 44 08 68

Anmälan här senast 12 april

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=267692a6d346fe8407434eaaacbbdf3a6e8be8a&Origin=Direct

