Välkommen till träbyggnadsseminarium lär dig bygga flerbostadshus i trä

Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett
kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag
från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga
mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.
Under halvdagen diskuterar vi träbyggnad ur olika perspektiv med bland andra gäster från IVL,
Linnéuniversitetet, och byggaktörer så som Midroc, Martinsson och GBJ Bygg. Fullständigt
program hittar du på nästa sida.
Tid/Plats
Fredag den 9 mars, kl 8-12.30, St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
Mer information och anmälan finns på www.malmo.se/innovationsarena
Observera att det är begränsat antal platser. Företräde ges till aktörer inom byggsektorn, men i mån
av plats ges även rum åt allmänheten. Sista anmälningsdag är den 23 februari.
Välkomna!

www.hbsyd.se

Program
8.00

Kaffe, frukostmacka och mingel

8.30

Introduktion
// Malmös byggkommunalråd Märta Stenevi och ordförande i föreningen HBSyd 		
Andreas Holmgren

8.45

Ett byggnadsverks klimatpåverkan under dess livscykel, vad är stort och vad är
smått? Malmös klimatpåverkan och byggsektorns utmaningar
// Martin Erlandsson, IVL och Andreas Holmgren, HBSyd

9.15

Svensk Trästad och Sveriges Träbyggnadskansli – stöd till kompetens, nätverk,
experter, kapacitetsutveckling i att bygga i trä och för-/nackdelar med olika trä
hybridsystemtekniker
// ansvarig kommunikation och public affairs Carl Wangel, Sveriges Träbyggnadskansli,
och representant för Svensk Trästad.

9.45

Erfarenheter från byggherre – riskområden och hantering
// Energi-, miljö- och teknikchef Rikard Sjöqvist, Midroc

10.05 Projektering: Kompetens och riskhantering avseende: A, K, Brand, Fukt, 		
Akustik, LCA material
// Professor Maria Johansson, Träteknik, Linnéuniversitetet och produktchef Daniel
Wielden, KL-trä, Systemleverantör Martinsson.
10.25 Kaffe
10.40 Erfarenheter från byggare – riskområden och hantering
// VD Staffan Dahlström, GBG Bygg och projektansvarig Henrik Berg, GBJ Bygg
11.00 Hur Malmö stad ska nå sina klimatmål och åtaganden via strategi- /			
policyarbete samt projekt kring hållbart byggande, ex. trä
// TBA
11.20 Frågestund till dagens talare
12.00 Gemensam lunch (bekostas av deltagarna själva)

www.hbsyd.se

