
 

 

Seminariet arrangeras av Grön tillväxt trä – 
rethinking wood i samarbete med Trästad Sverige. 

 
 
 
 
Brand, fukt & ljud i TRÄBYGGNATIONER 
samt partnering & upphandling  
Välkommen till en heldag där du får veta mer om utmaningar och möjligheter med 
att bygga i trä. Föredrag om ljudisolering, fuktsäkring, brandsäkerhet och vad man 
ska tänka på vid partnering och upphandling. 

• Tisdag 11 februari kl 09:00-15:00 
• Folkets Hus, Kungsgatan 15 i Vänersborg 

 

PROGRAM 
 

9:00 Fika och samling 

9:30 Välkomna och inledning 

HÖG LJUDISOLERING I HUS BYGGDA I TRÄ 
Pontus Thorsson, Akustikverkstan 

FUKTSÄKRARE BYGGNATION! 
Mats Johansson, WSP 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED ATT BYGGA I TRÄ – FOKUS BRAND 
Björn Yndemark, WSP 

12:00 Lunch 

13:00 PARTNERING - UR EN OFFENTLIG BESTÄLLARES SYNVINKEL 
Anna Hedblom, Skövde kommun 

PARTNERING SOM FRAMGÅNGSFAKTOR - UR ENTREPRENÖRENS ROLL 
Ellinor Johansson och Mattias Svensson, Byggdialog AB 

14:00 Fika 

14:15 STRATEGISKA VAL VID UPPHANDLING AV TRÄHUS 
Erika Lööv Wallin, Affärskoncept/SKL 

15:00 Avslut 

Anmälan senast 6 februari, länk i evenemang på Rethinking wood på Facebook eller via knappen nedan. 

Anmäl dig här! 

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/4f867ffd7acd66dc2df75332066ba7270d1629c297b11372d3af286be537ff2275e4bf65/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vZXh0L2Zvcm0vZW50cnkucGhwP209MzEzMDQ3YWVhYTA5ZDIyMTRiOTcwMjFjZWE0ZTcyYmE4NWUxNGIw/scramble_v1-t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCQ3IqUvk6kEC-vbjiTzrrt8/70513165.html


 

 

 

Ellinor Johansson, 
projektingenjör, 
ByggDialog AB    

 

 

Mattias Svensson, 
Områdesansvarig Väst, 
ByggDialog AB  
 

ByggDialog är Sveriges ledande partnering-
entreprenör. Vi jobbar alltid med projektets bästa för 
ögonen och tar vara på människors drivkrafter, 
kunskaper och kompetenser genom hela processen. 

 

 

 

Erika Lööv-Wallin, 
affärsrådgivare, 
Affärsconcept 
Erika har arbetat i över tio år med offentlig upp-
handling av entreprenader och tjänster kopplat till 
bygg- och fastighet. Affärsconcept är ett konsult-
bolag inom SKL Kommentus-koncernen som arbetar 
med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. 
 

 
GRÖN TILLVÄXT TRÄ – rethinking wood! 
Syftet med Grön Tillväxt Trä är bland annat att öka användningen av trä inom byggnation och att 
företag utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, 
workshops, nätverksträffar med mera. Insatserna riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner  
och kommunala bolag samt företag. 

FÖREDRAGSHÅLLARE 

 

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.  
 

 

 

Mats Johansson, 
Byggnadskonstruktör 
och Diplomerad 
fuktsakkunnig, WSP  
Mats har arbetat som 
konstruktör sedan 2008 
och som fuktsakkunnig 
sedan 2013 på WSP.  
 

 

 

 

Björn Yndemark, 
brandingenjör, WSP 
Björn är en av landets 
främsta träbyggnads-
experter. Utbildad 
brandingenjör, har varit 
verksam som brand-
konsult sedan 1997 och 
är nu avdelningschef för 
brand & risk inom WSP. 
 

 

 

Anna Hedblom, 
byggingenjör, Skövde 
kommun 
Anna har arbetat de 
senaste 8 åren som 
projektledare för större 
byggentreprenader på 
Skövde kommun. Som 
projektledare med 
ansvar från första 
pennstrecket till 
garantitidens utgång. 
  

• Svinesundskommittén: https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/ 
• Fyrbodals kommunalförbund: https://www.fyrbodal.se/ 
• Position Väst: www.positionvast.se/sv/ 
• Østfolds fylkeskommune: https://www.ostfoldfk.no/ 
• Rethinking wood på Facebook: https://www.facebook.com/rethinkingwood/  

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

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