HUR GÖR ANDRA VID BYGGNATION I TRÄ?
Trollhättan 7 november
Trä är historiens och framtidens material, från det lilla till det stora – förnybart, tryggt och starkt. I trä finns en känsla,
en doft och en berättelse. Användningen av trä i byggnationer behöver öka för att vi ska minska vårt klimatavtryck.
Grön Tillväxt Trä bjuder in till ett seminarium som ger både inspiration och kunskap. Denna gång får vi ta del av
exempel och erfarenheter från Växjö, Fristad, Åre och Norge. Under förmiddagen lyssnar vi till korta föredrag och
under eftermiddagen kan vi välja olika ämnesområden.

PROGRAM
8.30

FIKA

9.00

INLEDNING
VARFÖR VÄLJER FRISTADBOSTÄDER
ATT BYGGA I TRÄ?
Kjell-Ove Sethson, Fristadbostäder AB
LJUDUTMANINGAR I
FLERBOSTADSHUS I TRÄ
Pontus Thorsson, Akustikverkstan AB
HUR FÅR MAN TILL BRA
BYGGPROCESSER I NORGE?
Björn Nordermoen, iTRE AS
FÖRDEL TRÄ – HUR DÅ?
Karin Löfgren, AIX Arkitekter AB

13.00

13.00 – 13.45
•

EN PROJEKTLEDARES TANKAR VID
TRÄHUSPROJEKT
Maria Dahl, Växjöbostader AB

•

TRÄARKITEKTUR - TEKTONIK - VAD ÄR
DET?
INFO OM TRÄNÄTVERKA
Karin Löfgren, AIX Arkitektur AB
13.45 – 14.30

•

TRÄBYGGNADSSTRATEGI
Johan Thorsell, Växjö kommun

•

FRAMGÅNGSFAKTORER I
BYGGPROCESSEN MED
FÖRPROJEKTERING, INKÖP OCH
GENOMFÖRANDE
Bjørn Nordermoen, iTre AS

OLIKA BYGGSYSTEM
Johan Thorsell, Växjö kommun
HUR GÖR VÄXJÖ SOM BYGGER
MÅNGA TRÄHUS?
Johan Thorsell, Växjö kommun
EN PROJEKTLEDARES UTMANINGAR
VID TRÄBYGGNATION
Maria Dahl, Växjöbostäder AB
12.00

Valbara föredrag

15.00 – 15.45
•

HUR KAN MAN SKRIVA IN TRÄ I
ANBUDSFÖRFRÅGAN?
Kjell-Ove Sethson, Fristadbostäder AB

•

LJUDSMARTA TRÄKONSTRUKTIONER
FÖR FLERBOSTADSHUS
Pontus Thorsson, Akustikverkstan AB

Lunch
16.00

Avslut

MEDVERKANDE
Kjell-Ove Sethson, VD för Fristadbostäder ABK
Kjell-Ove är vd för det allmännyttiga bostadsbolaget FRIBO. Kjell-Ove är bl. a byggteknisk
ingenjör. FRIBO är hemmahörande i Fristad, en liten ort inom Borås Stad. FRIBO har en
tradition av att tänka miljömässigt. Inför den senaste byggnationen av lägenheter ställde de
i anbudsförfrågan krav på att optimera för förnyelsebara material.
Pontus Thorsson, akustikkonsult hos Akustikverkstan AB
Pontus har en bakgrund som akustikforskare på Chalmers och därefter 15 års erfarenhet av
praktisk utformning av byggnadsstommar för höga ljudkrav, t ex för bostäder, laboratorier,
studios etc. Arbetar idag på Akustikverkstan som ansvarig för teknik och kvalitet, samt håller
utbildningar för olika delar inom akustikområdet.

Bjørn Nordermoen projektledare, iTre AS
Bjørn är utbildad snickare och byggnadsingenjör. Han har erfarenhet av projektledning
både i samband med utredning, driva projekt och ekonomi. iTre AS har varit med och
utvecklat byggnation med massivträ i Norge. De har medverkat vid byggprocesser av
studentbostäder, skolor, lagerbyggnader, kontor, äldreboende, lägenheter osv.
Karin Löfgren, Ph.D Arkitekt SAR/MSA hos AIX Arkitekter AB
Karin har bl a arbetat med träarkitektur i mer än 25 år, men även doktorerat. Objekten
har varit allt från privata villor till saluhallar, kontorsbyggnader och flerbostadshus allt med
olika grader av träinnehåll. Idag är hon ansvarig för AIX arkitekters interna
träbyggnadsstrategi. Hon är en av initiativtagarna till det nationella nätverket TränätverkA
– ett nätverk för arkitekter där olika aspekter på träarkitektur diskuteras.
Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare trä/byggnation i Växjö kommun
Johan har tidigare arbetat med miljöfrågor och näringslivsutveckling med hållbarhet och
företagande i Växjö kommun. Numera är han verksamhetsutvecklare för trä och
byggnation för hela kommunkoncernen. En del av uppdraget har varit att förnya
koncernens träbyggnadsstrategi, samt driva träbyggandet internt och externt i
kommunen.
Maria Dahl, projektledare för Växjöbostäder AB
Marias huvudsakliga arbetsuppgift är att bygga bostäder och då projektleda projekt från idé
av ett område till inflyttning av hyresgäster. Hon jobbar med konsulter, entreprenörer,
leverantörer och tillsammans skapar de ett hållbart byggande i Växjö. Byggnation i
trästomme, energi, miljö och hållbarhet är viktiga frågor som de lägger stort fokus på.

Välkommen hälsar:
Iréne Malmberg
irene@svinesundskommitten.com
+46 709 54 97 84

Karin Stenlund
karin.stenlund@fyrbodal.se
+46 522 44 08 68

Bjørn Horten
bjornho@ostfoldfk.no
+47 905 99 496

Ingen avgift. Fika och lunch ingår.

GRÖN TILLVÄXT TRÄ
Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med
ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune.
Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation och att företag utvecklas och etableras. Grön
Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar mm. Insatserna riktar sig till politiker och
tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

