
 

 

SEMINARIESERIE OM TRÄBYGGNAD OCH 
KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNATION 
 

GreenAct Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och 

trästrategier bjuder in till en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation. 

Seminarierna är framtagna i samarbete med WSP, Goda Hus, Smart Housing och 

Linnéuniversitetet. 

Deltagandet är kostnadsfritt och vänder sig både till entreprenörer, fastighets- och 
bostadsbolag samt till tjänstepersoner och politiker inom kommuner och regioner som har 
beställaransvar eller som arbetar strategiskt med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor.  
 

Seminarie 2: Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad 

Datum: 3 december 2020 

Tid: 9.00 – 11.30 

Anmäl dig senast fredag den 27 november. Seminariet kommer att hållas digitalt och länk till 

mötet skickas ut ett par dagar innan seminariet.  

Datum:  ANMÄL DIG HÄR 

  

Program  

 Vilka hinder finns det för träbyggande och hur kan upphandling och markanvisning 

användas för ökat träbyggande? – Fredrik Lindblad näringslivschef, Växjö kommun och 

doktor i skogsindustriella produktionssystem.   

 Klimatkrav till rimlig kostnad – Allmännyttan går före och tar fram en vägledning för att 

ställa klimatkrav i nyproduktion– Sofia Heintz, Sveriges allmännytta  

 Växjöbostäder – resan från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi – Maria 

Dahl, projektledare Växjöbostäder. 

Crossways Växjö – Ett exempel på markanvisningstävling som möjliggjorde nya typer 

av samarbeten – Emma Hult, affärsutvecklare Skanska och Kristina Thorvaldsson, 

projektledare Växjö Kommun 

Hur man förverkligar träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi – Erik Wijkmark, K2A 

 

Mer information om seminarieserien på nästa sida. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=302e3c421ea1


 

 

TRÄHUSSKOLAN - SEMINARIER 
Datum och inbjudan för kommande seminarier kommer att skickas löpande. 
 

Tidigare seminarier 

Seminarie 1: Fossifritt byggande – är träbyggande en del av lösningen? 

Länk till inspelat seminarie: https://www.youtube.com/watch?v=2XEII0UHDTo 

 

Kommande seminarier 2021 

Seminarie 3: Teknik, material och risker med träbyggnad.  

 

Seminarie 4: Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader.  

 

Seminarie 5: Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen 
 

Seminarie 6: Hur ökar vi återbruket i byggprocessen? Energieffektivisering 

och träbyggnation i samband med renovering och ombyggnation.   

 

Frågor? Kontakta Magnus eller Johanna 

Magnus Hellgren, Region Kronoberg, magnus.hellgren@kronoberg.se 

Johanna Bergström, Region Kronoberg, johanna.bergstrom@kronoberg.se 
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