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Botrender, livskvalitet
och träbyggande
– utmaningar och möjligheter

PROGRAM

Omställningen till det hållbara samhället pågår med full kraft och intresset av att bo i klimatneutrala
trähus växer. Möjligheterna med modernt trähusbyggande är stora men hur kommer boendemiljöerna
utvecklas framöver? Hur fångar arkitekten upp både omvärldstrender och de boendes önskemål?
Och hur översätter byggherrar förväntningar till verkliga boendevärden? Svaren får du när RISE ,
Chalmers och Svenskt Trä bjuder in till dialog.

9.00–9.50 Botrender

10.00–10.50 Livskvalitet

11.00–11.50 Träbyggande

Kom och ta del av de viktigaste trenderna och
hur dessa påverkar skapandet av livskvalitet
och boendemiljöer. Vad förmår industrin? Och
hur ser branschen på de omvärldsfaktorer som
har störst påverkan på bostäder i trä?
Presentation av Navets rapport samt dialog
och diskussion med representanter från olika
delar av branschen.

Vad tycker konsumenterna om att bo i trähus?
Under seminariet redovisar vi resultatet från
en undersökning där boendetrivsel i trähus har
kartlagts. Vi presenterar även en modell/enkät
som hjälper företag och organisationer att få in
data som kan analyseras och ge en samlad bild
av konsumentupplevelsen.
Dialog med byggherrar, kommun
och näringslivsrepresentanter.

Vad säger branschen om trenderna och aktörsrollerna? Vilka möjligheter ﬁnns det till att
skapa attraktiva klimatneutrala byggnader i trä?
Vilka mervärden skapar närheten till naturen,
lokala material, hög anpassnings- och bearbetbarhet samt historiska och kulturella aspekter?
Och om ekonomisk, miljömässig och social
hållbarhet smälter samman i den moderna trädgårdsstaden, när uppförs då nästa trädgårdsstad
i Helsingborgstrakten?
Presentation och diskussion med representanter
från träindustrin och arkitektkåren.

DELTAGARE
Björn Nordin, Svenskt Trä
Michelle Andersson, Navet
Jens Linderoth, Navet
Charlott Malmborg, Forshedahus
och Wood Design
Henrik Edlund VD, Nola

DELTAGARE
Ola Nylander, Professor, CBA, Chalmers
Kajsa Crona, Tengbom

DELTAGARE
Tomas Nord, Smart Housing Småland
Fredric Benesch In Praise Of Shadows
Jenny Adholm, BoKlok
Joakim Allerth, White Arkitekter

Moderator för dagen: Anki Frecon, Skogsindustrierna.

13.00-14.00
Presentation av Woodlife

Samtal kring Woodlife
på Parapeten
14:00-15:00
Mingel och
visning av
Woodlife
Sweden

Sweden och paviljongen Hexagon 22 ritad av
In Praise of Shadows arkitekter. Samtal om
arkitektur och samarbeten kring hållbarhet,
och om Nolas möbelserie med svensk kärnfuru.
Efter samtalet visas utställningarna Woodlife
Sweden och Ung Svensk Form.
DELTAGARE
Fredric Benesch, In Praise of Shadows
Henrik Edlund, VD, Nola

Varmt välkomna!

