
PASS 1

09.20 -10.40  FÖRUTSÄTTNINGAR 
Med nya förutsättningar behövs det rätt verktyg och vägledning för 
att kunna navigera rätt från och med årsskiftet. I första passet får vi 
både kunskap och inspiration.

Regler om klimatdeklarationer och Boverkets klimatdatabas 
Cathrine Engström, jurist och expert på Boverket.  
Thomas Johansson, expert på Boverket. 

En fossilfri framtid 
Thomas Hörnfeldt, VP Sustainable Business på SSAB. 

Hur kan vi sänka klimatpåverkan genom samverkan?  
Markus Lind, projektledare nyproduktion bostadsrätter på HSB.

Den sociala hållbarheten under byggprocessen  
Claes Thunblad, nationell samordnare för Sund Konkurrens på  
Byggföretagen. 

Paneldiskussion

10.40 – 11.00  Kaffe

Datum: 6 okt 2021 |   Tid: 08.30 – 15.00  |  Plats: Sara kulturhus, Skellefteå 
Moderator: Carl Wangel, Luleå Business Region

Behovet av att bygga är större än på länge i Sverige, samtidigt som vi behöver kombinera det 
med en låg klimatbelastning i byggprocessen. Vi bjuder in till Kunskapsdagen för att bättre för-

stå den nya spelplanen för hållbart byggande som klimatdeklarationen medför 2022. Det blir en 
dag av nytänkande med intressanta föredrag, paneldiskussioner och aktuella casebeskrivningar.  

Ansvariga politiker på nationell nivå kommer att medverka.

Program

08.30 -09.00    Registrering, kaffe och smörgås

09.00   Inledning
  Evelina Fahlesson, kommunalråd i Skellefteå kommun och 
  Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten. 
  
  Klimatomställning riktar ljuset mot norra Sverige 
  Peter Larsson, regeringens samordnare för samhälls- 
  omställning i Norr- och Västerbotten. Ledamot av  
  Ingenjörsvetenskapsakademien. 

PASS 3

13.00-14.30 RIKTA BLICKEN FRAMÅT 
Vad händer när vi ställer om hela samhällen? Det är Norrland som 
har allas ögon på sig just nu och kravet är att förändras på ett klimat-
mässigt sätt. I sista passet bjuds det på vägledning och framtids- 
spaningar.

Utdelning av Träpriset
Dan Magnusson, ordförande för Stiftelsen Träenigheten. 

Städer och samhällen i förändring 
En vacker, hållbar och inkluderande samhällsomställning i norra  
Sverige. Albert Edman, utvecklingschef på RISE. 

Framtidens Design för återbruk i en cirkulär ekonomi 
Karin Sandberg, senior forskare på RISE.

Klimatomställningen - hur tar vi oss an den? 
Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen. 

Hållbart byggande genom hela värdekedjan 
Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Paneldiskussion

14.30 Avslut, kaffe och mingel.

15.00 Rundvandring i Sara kulturhus för intresserade. 
 Anmälan görs på anmälningssidan.

Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt.

ANMÄL DIG HÄR!

Vi följer folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och förändras situationen återkommer vi med uppdaterad information.

Kunskapsdagen
– Bygger den hållbara
industrin hållbart?

Program

”Vi ska fortsätta  
bygga hållbart  
och hitta innovativa 
lösningar”
– Harriet Wistemar, 
stadsarkitekt på Skellefteå kommun

PASS 2

11.00-12.15  VAL AV STOMME FÖR BOSTÄDER I PRAKTIKEN
I andra passet levandegör vi material med aktuella casebeskrivningar. Vi sitter i en av världens mest 
omtalade träbyggnader just nu och guidas genom hållbara byggmaterial och konstruktioner.

Sara kulturhus, Skellefteå
Martin Andersson, hållbarhetsanalytiker på SBB, ger en fastighetsägares syn på hållbara byggmaterial. 
Karin Elgh, miljöchef på HENT, om klimatpåverkan för träbyggande med hjälp av livscykelanalys.

Val av stomme för bostäder i praktiken
Kristian Nilsskog, avdelningschef konstruktion och Ulf Wiklund, affärschef på Tyréns berättar om bland annat  
projektet Östra station i Umeå. 

Materialval i praktiken ur hållbarhetssynpunkt
Anders Enqvist, regionchef nord på WSP Byggprojektering och Patrik Rönnmark, gruppchef byggprojektering på WSP, 
visar exempel på påbyggnad (Skellefteå Kraft Hus B) och nybyggnad (Eson Outotech).

Paneldiskussion

12.15 – 13.00  Lunch

 
För mer information: Kontakta utvecklingsstrateg Britt-Inger Brisàdottir
brittinger.brisadottir@skelleftea.se

https://www.eventbrite.com/e/kunskapsdag-den-6-oktober-2021-registrering-153229476489

