
I Paris och Stockholm talas det om att vi skall bygga och bo mer hållbart och CO2 
snålt men hur kan vi leda den utvecklingen i Västsverige? Kostar det mer att 
bygga i trä eller optimera energiförbrukningen redan på ritbordet? Hur kan inte 
bara byggnaderna blir bättre utan även hela området höja kvalitén för de boende 
och verksamma samt stödja t.ex. ekosystemtjänster? 

På temat ”Världsmiljödagen – Hållbart byggande” sätter vi fokus på dessa och 
ytterligare frågor tillsammans med;
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VÄRLDSMILJÖDAGEN

Hållbart byggande



Dagen är upplagd i parallella pass med fokus på olika ämnen och 
med ett gemensamt block i mitten med dagens huvudtalare. 

Mer information om varje pass hittar du i anmälningsformuläret.

08.00 Registrering, kaffe
08.30–09.30 Valbara seminarier 1

Energilyftet – en av Energimyndighetens kunskapsinsatser 
 Introduktion till en utbildning om lågenergibyggande och renovera byggnader. 

 Medverkande: Carin Råberger, Energimyndigheten, Åsa Wahlström, CIT Energy 
 management

Goda Hus Halland - Nätverk för att utveckla sig i grupp
 Finns det behov av skapa en kompetensutveckling för stora trähus i Halland likt i Småland? 

 Medverkande: Trästadsnätverket och Arena Grön Tillväxt

Vid havet ska den nya stadsdelen Västerport byggas
 Hur hållbar blir den nya stadsdelen Västerport i Varberg efter deras nya hållbarhets-

program?

 Medverkande: Sten Hedelin, Varbergs kommun

09.30 Fika och minimässan öppnar
10.00 Välkommen till det gemensamma blocket

Välkommen till Varberg! 
 Hur byggs en hållbarare stad i Varberg när en hamn flyttas, en stambana grävs ner 

och en ny stadsdel byggs?

 Carl Bartler, kommundirektör Varbergs kommun

Välkommen till Halland!
 Byggnader ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 Lena Sommestad, Landshövding i Halland

Hållbar stad – hur når vi dit?
 En omvärldsspaning och ett sammanhang; Från miljöfrågor i ett hus på sjuttiotalet 

har nu förändrats till att handla om hållbarhet i staden idag. Vilka arbetsprocesser 
behövs för att uppnå hållbar stadsutveckling? Med exempel från Storsjö Strand, 
Frihamnen, Kvillebäcken, Nya Krokslätt och Masthusen.

 Johanna Engberg, Arkitekt/Partner White arkitekter

Trästomme gav en bättre livscykelanalys
 Våren 2015 stod 44 nya lägenheter klara i Fristad utanför Borås, som både vunnit 

miljöpris, arkitekturpris och byggpris. Tillsammans med bygg entrep renören gjordes 
det en livscykelanalys som visade att husets koldioxid utsläpp halverats genom att 
välja trästomme jämfört med betongstomme. Fristadbostäder är så nöjd med deras 
projekt med trä stomme att de kommer att bygga på detta sätt i framtiden.

 Kjell-Ove Sethson, VD Fristadbostäder, Fribo

Deltagardialog och frågor till talarna



12.00 Lunch och minimässa
13.30 Valbara seminarier 2

Sveriges första flerbostadsplusenergihus 
 HFABs flerfamiljsplusenergihus i Harplinge presenterar första årets drift ur energi-

perspektiv.

 Medverkande: Ulf Johansson, energi- & vvs-samordnare, Halmstads Fastighets AB.

Bygga stora trähus
 Derome delar med sig av sin erfarenhet av att bygga hus i trä på höjden i indust riell 

skala.

 Medverkan: Anders Carlsson, Teknisk chef och ansvarig FoU, Derome Hus.

Skanskas bidrag till hållbart byggande
 Trender och bidrag inom hållbart byggande Skanska gör en trendspaning i bygg-

branschen och berättar om sina bidrag till ett bättre samhälle. 

 Medverkande: Lisa Falkenström, Grön affärsutvecklare Skanska Hus Väst

14.30 Valbara seminarier 3
Social hållbarhet i ett miljonprogram

 Hur kan ett miljonprogramsområde stärka den sociala hållbarheten idag? 

 Medverkande: Ulf Hofstedt, VD, Varbergs Bostad

Tänk efter före och följ upp
 Hur tänker du igenom behoven så att energiförbrukningen matchar verksamheten? 

 Medverkande: Bjarne Johansson, delägare till Systeminstallation

Modernt industriellt träbyggande
 Vi får höra exempel på hur träbyggnader kan bli än mer konkurrenskraftiga i morgon.

 Medverkande: Lars Attefors, Sveriges Träbyggnadskansli

15.30  Fika och minimässa
16.00  Samåkning till frivilliga studiebesök
 Sjukhuset i Varberg, Systeminstallation med kundcase och Söderlyckan – Miljö-

byggnad Guld, se mer www.lansstyrelsen.se/halland/varldsmiljodagen2016

17.00  Avslut på respektive plats



DATUM: 2 juni

TID: 08.00–17.00 med möjlighet att genom eget val delta kortare tid. 

PLATS: Campus Varberg, Otto Torells gata 18

ANMÄLAN: Senast 29 maj via Länsstyrelsens formulär
 www.lansstyrelsen.se/halland/varldsmiljodagen2016

KOSTNAD: Deltagaravgift 395 kr. Två fribiljetter per medlem i EMC    
eller samarbetspartners fribiljetter.

FRÅGOR: lovisa.johansson@emcsverige.se

Denna unika heldag skapas genom ett samarbete mellan:

Transporten till Campus Varberg
 Då det är högsäsong i Varberg tillsammans med att det är en food-court på delar av 4h-par-

keringen närmast Campus så rekommenderar vi starkt att du tar tåget (+4 min promenad) 
eller cykeln denna dag. Samåkning är ett alternativ och då rekommenderar vi parkering i 
P-huset Briggen med 24h parkering.
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