Sammanfattning – seminarium:
Brand, fukt & ljud i TRÄBYGGNATIONER
samt partnering & upphandling
Det var fullt hus på seminariet om träbygge, som hölls den 11 februari på
Folkets hus i Vänersborg. Nära 70 personer från byggföretag, arkitektkontor,
kommuner och fastighetsföretag samlades för att ta del av kunskap och
inspiration om utmaningar och möjligheter med att bygga i trä.
Nyckelordet som hördes genom dagens olika presentationer var dialog – i hela
byggprocessen. Föredragen handlade om ljudisolering, fuktsäkring, brandsäkerhet
och vad man ska tänka på vid partnering och upphandling.
– Äntligen börjar det hända saker inom träbyggnad. Vi måste ändra oss framöver, på
grund av miljön. Och äntligen börjar det komma folk, säger Sophia von Hebel,
projektledare, SvH Projektbyrå AB entusiastiskt och tillägger att hon ser fram emot
mer träbygge i samverkan.
– Det som behövs för att Skanska ska bygga mer i trä är till att börja med att vi lär
oss mer kring hur man gör, men en annan viktig del är att beställarna – myndigheter,
kommuner och landsting – ser möjligheterna i att bygga i trä, säger Mikael Rosell,
projektchef på Skanska.
Deltagarna fick del av kunskap från de olika föreläsarna:
• Akustikverkstan förklarade vad som är viktigt att tänka på för att skapa ljudsäkerhet
i byggprocessen. Det handlar om val av bärande stommar och att koppla in akustiker
tidigt.
• WSP pekade på att dagens och morgondagens byggnationer ställer krav när det
gäller fukt, då ökade temperaturer kan innebära nya utmaningar. De poängterade
också vikten av kontinuerligt underhåll.
• WSP förklarade också utmaningar och möjligheter vid bygget av CEDERHUSEN i
Hagaparken i Stockholm – ett av världens största trähus i innerstadsmiljö, med fokus
på brandsäkerhet.

• Skövde kommun berättade om erfarenheter från partnering – en samarbetsform vid
byggnation. Framgångsfaktorer är att bygga team, få in specialistkunskap, ta höjd för
”projekttid” och ekonomi.
• ByggDialog berättade om partnering ur entreprenörens roll. Partnering handlar om
mjuka värden och värdegrunden bygger på öppenhet, ärlighet och transparens.
Affärsmodell bygger på akademisk forskning i byggprocessen.
• Skövdebostäder beskrev deras upphandling, projektering och byggprocess vid
uppförandet av de sex trähusen på Frostaliden. Vid bedömningen av anbudssvaren
viktades totalekonomin till 50%, gestaltning till 30% och miljö/kvalitet till 20%.
Seminariet arrangerades av Grön tillväxt trä – rethinking wood i samarbete med
Trästad Sverige.
PRESENTATIONER i pdf-format
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
PARTNERING - UR EN OFFENTLIG BESTÄLLARES SYNVINKEL
Anna Hedblom, Skövde kommun
PARTNERING SOM FRAMGÅNGSFAKTOR - UR ENTREPRENÖRENS ROLL
Ellinor Johansson och Mattias Svensson, Byggdialog AB
ATT UPPHANDLA OCH BYGGA HÖGA HUS I TRÄ
Björn Adler, Skövdebostäder
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.
• 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/
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