
 

 

TRÄHUSSKOLAN - 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 3: Brand, akustik och fukt i träbyggnader 

Datum: 8 april 2021 

Tid: 9.00 – 11.45 

Anmäl dig senast måndag den 4 april. Seminariet kommer att hållas digitalt och länk till mötet 

skickas ut ett par dagar innan seminariet. Seminarierna kommer även att spelas in. 

ANMÄL DIG HÄR  

  

Program  

 08.45 – 09.00 Inloggning 

 09.00 – 09.10 Introduktion   

 09.10 – 09.40 Hur hanterar man brandrisken i träbyggnader? – Erik Wahlström, 
delägare av brandskyddsföretaget Eld och vatten.   

 Kaffepaus 

 09.50 – 10.20 Utförande för god ljudisolering i träbyggnader – Jörgen Olsson, forskare 
i träbyggnad, RISE  

 10.20 – 10.50 Fukt i träbyggnader – Per Karnehed, Fukt- och energiexpert på 
Karnehed Design & Construction AB 

 10.55 – 11.25 Lärdomar från träbyggnadsprojekt – Maria Dahl, projektledare 
Växjöbostäder. 

11.25 – 11.45 Gruppdiskussioner och frågor 

 
Mer information om seminarieserien på nästa sida. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3a5f14aba82c


 

 

TRÄHUSSKOLAN - SEMINARIER 

Datum och inbjudan för kommande seminarier kommer att skickas löpande. 
 

Tidigare seminarier 

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

 

Seminarie 2: Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad 

Länk till inspelat seminarie:  

Kommande seminarier 2021 

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.   

 

Presentationer från tidigare seminarier finns här: Trähusskolan - 

Skogtrasmaland.se.  

Inspelat material från Trähusskolan hittar du här.  

 

Frågor? Kontakta Magnus eller Johanna 

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

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

https://skogtrasmaland.se/projekt/trahusskolan/
https://skogtrasmaland.se/projekt/trahusskolan/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2uQSHz-3SHc0SA1OiQHaVgDbN77HLXin
mailto:magnus.hellgren@kronoberg.se
mailto:johanna.bergstrom@kronoberg.se

