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PROGRAM

SARA Kulturhus, följ med på ett spännande besök! 
Caroline Thorén och Håkan Högdahl, Skellefteå kommun

9.00-10.20   Pass 1: Drift och underhåll 
För 27 år sedan blev det återigen tillåtet att bygga högt i trä. Sedan dess har stora träbyggnader 
uppförts i en ökande takt runt om i Sverige. Erfarenheterna kring smart drift och underhåll har 
följt med i den utvecklingen. Under förmiddagens första pass delar förvaltare av träbyggnader 
med sig av sina lärdomar.

Panelsamtal

Panelsamtal

VÄLKOMMEN! Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbottens län samt ordförande i Trästad Sverige

10.20   Paus

Thomas Plahn, Projektledarbyrån Dalarna 

ORNÄSLOFTETS TAK, 500 ÅR AV UNDERHÅLL – Materialvalet och 
konstruktionslösningarnas inverkan på livslängden. 20 år eller 500 år? 
Exempel från Ornäsloftet.

Michael Dorn, docent, Inst. byggteknik, Linnéuniversitetet 
om övervakning av träbyggnader.   

ÖVERVAKNING AV TRÄBYGGNADER – Institutionen för Byggteknik har stort 
forskningsfokus på byggande med trä. De senaste åren har flera objekt utrustats 
med sensorer som samlar in information om byggnader och byggnadsdelar. Här 
presenteras projekten: Limnologen, Hus Charlie och Hus Pilgatan. 

Fredrik Edlund, projektledare bygg, för Mobackens förskola 
och Falkträskets förskola, Skellefteå. 

MOBACKEN OCH FALKTRÄSKETS FÖRSKOLOR – Fredrik berättar om projektet 
Mobacken och Falkträskets förskola som är två identiska förskolor byggda med 
en stomme av KL trä.

10.40 - 12.00   Pass 2: Finansiering och ekonomi 
Hållbarhet blir allt viktigare, både ur användarperspektiv och investeringsperspektiv. Gröna 
finansieringslösningar, försäkringar och ekonomisk värdering av hållbarhetsprestanda är 
några aspekter som ledande experter ger vägledning kring.

Anna Jarnehammar,  vice VD IVL Svenska Miljöinstitutet 

KLIMATKRAV TILL RIMLIG KOSTNAD – Den nya klimatlagen som kommer 
2022 kräver att man klimatberäknar sitt byggprojekt. Hur kan man som 
beställare arbeta med klimatkrav i upphandling?

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest  

NYA FINANSIERINGSKRAV MED SIKTE PÅ KLIMATPÅVERKAN I BYGGPROCESSEN
Från 2021 skärper Sveriges största gröna finansiär de krav som gäller för att erhålla 
särskilt förmånliga s.k. Gröna lån för kommunal bostadsproduktion och andra bygg-
nader. Kraven tar särskilt sikte på den inbyggda klimatpåverkan från byggprocessen.

Terunobu Fujimori, en av Japans främsta arkitekter och arkitekturhistoriker 

THE CHARM OF WOODEN ARCHITECTURE  – Terunobu Fujimori föddes 1946 
i Nagano och studerade arkitektur vid Tohuku University och University of Tokyo. 
Han är idag en av Japans främsta arkitekter och arkitekturhistoriker. 

Moderator Therese Kreisel, 
verksamhetschef för Plan Samhälls-
byggnad, Skellefteå kommun
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