Almedalen 2015
Seminarier om byggbranschens utmaningar

V

älkommen till en serie seminarier och debatter med forskare, myndigheter, beställare och
representanter från byggbranschen. Vi ställer frågan varför det fortfarande byggs bostäder
och lokaler med fuktproblem, bristande inomhuskomfort och dålig ljudmiljö. Det finns
hållbara lösningar men varför har byggbranschen inte tagit till sig dessa i större utsträckning och
vem bär ansvaret?

Inga fler fuktskandaler – är det möjligt att bygga utan fel?
Måndag den 29/6 kl 9.30–11.30

Myresjöfallet har väckt uppmärksamhet för en av vår tids största byggskandaler – fuktskadade
putsfasader. Enligt byggbranschen finns det sätt att bygga utan fel, men är branschen redo? Det finns
lösningar, men varför har dessa inte använts och vems är ansvaret? Saint-Gobain Weber bjuder in till
debatt om det är möjligt att slippa byggfelen i framtiden och vad myndigheter och beställare i sina
olika roller kan göra för att ställa rätt krav på byggbranschen.
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Moderator: Roger Blomqvist, OP3 Consulting AB
Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, SGBC
Catherina Fored, Stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs Stad
Håkan Isfalk, Regionchef Skanska AB
Jonas Högset, Fastighetsutvecklare, SABO
Per Redtzer, Föredragshållare, Sales & Marketing Director, Saint-Gobain Byggprodukter
AB/Weber

Arrangör: Saint-Gobain Weber AB
Kontakt: Per Redtzer, per.redtzer@weber.se

Nu ska det byggas mycket, snabbt, billigt och bra - men blir det hållbart?
Tisdag den 30/6 kl 15.45–17.30

Det ska byggas snabbt, billigt och för alla. Särskilt i storstäderna. Samtidigt ska det vara hållbart,
brandsäkert och med bra ljudmiljö. Är detta verkligen möjligt? Kan vi förena alla miljö- och
kvalitetskrav samtidigt som det ska gå snabbt och vara lönsamt för alla parter? Vi på ISOVER tror det
är möjligt att möta framtidens krav och vi visar våra förslag på tekniska och miljöanpassade lösningar
för hållbar och brandsäker isolering av flerbostadshus. Efter en kort presentation debatteras problemen
i nya bostadsområden och vilka möjligheter och utmaningar kommunerna har att lösa dessa.
Lösningar presenteras efter debatt.
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Moderator: Roger Blomqvist, OP3 Consulting AB
Patrik Andersson, Föredragshållare, Strategic planning Marketing & Innovation Director,
Saint-Gobain ISOVER AB
Medverkande/Paneldeltagare bl.a:
Arne Olsson, VD på Folkhem
Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council, SGBC
Catherina Fored, Stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs Stad
Lars Jonsson, vice VD på Hus Kommersiellt, Skanska

Arrangör: Saint-Gobain ISOVER AB
Kontakt: Patrik Andersson, patrik.andersson@saint-gobain.com

Skolans dåliga ljudmiljö försämrar studieresultaten
Onsdag den 1/7 kl 11.30–13.30

Aktuella undersökningar visar att mer än hälften av Sveriges klassrum inte uppfyller ljudkraven i
Boverkets byggregler. Samtidigt visar svenska forskare att studieresultaten försämras i en dålig
ljudmiljö samt att lärarna överbelastar sina röster med sjukskrivningar som följd. Debatten avslutas
med en presentation av konkreta förslag som förbättrar studie- och arbetsmiljön i skolan.
•
•
•
•
•
•

Moderator: Ante Runnquist, Skolutvecklare, Rektorsakademien utveckling
Kerstin Persson Waye, Professor i arbetsmiljömedicin, Göteborgs Universitet
Ljudmiljöns betydelse för barn och pedagoger i förskolan
Viveka Lyberg Åhlander, Doktor i logopedi, Lunds Universitet
Skolans ljudmiljö påverkar lärarnas rösthälsa
Robert Ljung, Doktor i psykologi, Högskolan i Gävle
Ljudmiljön påverkar elevernas minne och inlärning
Lennart Nilsson, Sveriges ledande skolakustiker, LN Akustikmiljö
Skolans ljudmiljö klarar inte kraven, 25 års erfarenhet av ljudmätningar
Jonas Christensson, Konceptutvecklare utbildningslokaler samt ansvarig för ljudskolan.se
Om elevers och lärares ljudönskemål

Arrangör: Saint-Gobain Ecophon AB och ljudskolan.se
Kontakt: Jonas Christensson, jonas.christensson@ecophon.se

Nya bullerregler – går det att få en god ljudmiljö i bostäder i den förtätade
staden?
Onsdag den 1/7 kl 15.45–17.15

Måste vi välja mellan förtätning och bra boendemiljö? SKL konstaterar efter en enkät till landets
kommuner att regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande.
Byggmaterialföretaget Gyproc inom Saint-Gobain menar att det finns olika lösningar för att uppnå en
sund boendemiljö där det tysta rummet kan bevaras trots förtätade stadsmiljöer.
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Moderator: Roger Blomqvist, OP3 Consulting AB
Catherina Fored, Stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs Stad
Christian Simmons, Akustiker, Simmons Akustik Utveckling AB
Jonas Högset, Fastighetsutvecklare, SABO
Kerstin Blom Bokliden, Miljöexpert, SKL
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad
Torbjörn Pettersson, Teknisk chef, Gyproc

Arrangör: Saint-Gobain Gyproc AB
Mia Strömberg, mia.stromberg@saint-gobain.com

