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Välkommen till
Trästad på Skeppsholmen,
i pandemins spår
Onsdag 1 juni 2022
Hotel Skeppsholmen, Stockholm
alternativt delta digital via länk
Vår idé om hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin.
Nu måste vi tänka om. Hur vill vi bo och jobba? Hur ser det optimala samhället ut ur olika
hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala?
I mindre städer och sub-urbana miljöer? Är det en ny trädgårdsstad som kan vara lösningen?
Och hur får vi skogen att räcka till? Skogen behövs till många viktiga ändamål – allt från viktiga
naturmiljöer och bäddar för biologisk mångfald till råvaruresurs som ersätter fossila material.
För att möta framtiden på bästa möjliga sätt behöver vi bruka skogen på ett hållbart. Hur kan vi
ta ännu bättre hand om skogsråvaran? Kan vi materialoptimera och bygga smartare?
Välkommen till ett hybridmöte då dessa frågor diskuteras med utgångspunkt i samhällets behov,
marknadsmogna lösningar och teknikutveckling. Vi samlas på Hotel Skeppsholmen i Stockholm
men det är även fullt möjligt att delta via länk som skickas vid anmälan.
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Program
PASS 1: 09.30 – 12.00

PASS 2: 13.00-14.30

09.30

Anmälan, kaffe och smörgås.

TEMA: DET NYA SAMHÄLLET

10.00

Välkommen, Helene Hellmark Knutsson, ordförande
Trästad Sverige, projektkoordinator Jessica Becker,
Trästad Sverige.

10.15

OPENING NOTE – Paul Brannen
Director Public Affairs, CEI-Bois
& EOS. The next steps for wood:
opportunities and challenges –
the view from Brussels.

TEMA: RÅVARA

13.00

Trädgårdsstaden – Agneta Persson, Vd Anthesis Group Sweden.

13.20

Duved Framtid – det goda exemplet för framtidens hållbara och innovativa samhällsbyggnad, Jan Åman, Creative Director Duved Framtid.

13.30

Resilienta Villastäder – Magnus Schön, landskapsarkitekt och
hållbarhetsstrateg KOD Arkitekter.

13.40

Panelsamtal – Hur bygger vi det nya samhället? Pernilla Wåhlin
Norén i samtal med Agneta Persson, vd Anthesis Group Sweden,
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg KOD
Arkitekter och Jan Åman, Creative Director Duved Framtid.

Paul Brannen

10.35

Framtidens design – Återanvändning av träbyggnader
i en cirkulär ekonomi. Karin Sandberg, Senior forskare,
RISE Skellefteå.

14.00

KEYNOTE – Emma Wiesner, EU-parlamentariker. Omvärldsanalys: EU, skogen och
samhällsbyggnad.

10.50

Panelsamtal – Hur blir vi bättre på att hushålla med
skogen som resurs? Återanvända det vi har men samtidigt
materialoptimera när vi bygger nytt? Susanne Rudenstam i samtal med Karin Sandberg, RISE, Jonas Runberger,
professor Digital Design Chalmers och ledare av Dsearch
White Arkitekter samt Tommy Christensen, innovationsledare Innovatum/Högskolan Väst.

14.20

Reflektion och summering.

14.30

Dagen avslutas med kaffe och kaka.

11.20

Ny teknik i trä
– Woodtube, Tobias Söderbom Olsson, CEO
– Infuture WOOD, Anders Carlsson, chef Teknik och
FoU, Derome
– Innocrosslam, Henrik Danielsson, Tekn. Dr. avdelningen
för Byggnadsmekanik, Lunds Tekniska Högskola.

11.50

Summering och reflektion.

12.00

LUNCH

Emma Wiesner

Moderator:
Susanne Rudenstam,
Vd Träbyggnadskansliet

Samtalsledare:
Pernilla Wåhlin Norén,
stadsarkitekt Borlänge

Anmälan
Välkommen till ett intressant och givande hybridmöte om framtidens hållbara samhälle.
Pris: Medlem 500 kr | Icke medlem 950 kr | Sista anmälningsdag 15 maj 2022.

Anmäl dig här

Minskade koldioxidutsläpp, kortare byggtider och minimerade störningar i närområdet är bara några av de viktiga
fördelarna med trä som byggnadsmaterial, och intresset för att bygga i trä växer hela tiden. Idag ser vi många stora
projekt i hela landet och en ökad medvetenhet hos såväl kommuner och regioner som byggbolag, arkitekter och allmänhet. Under seminariet Hållbart och cirkulärt byggande hoppas vi inspirera till att öka takten ännu mer.
Varmt välkommen!

