STUDIETUR TIL VÄRÖ – VÄXJÖ – KARLSKRONA
TID OG STED
Dato:
8.-9. september 2022
Sted:
Värö - Växjö - Karlskrona
PRIS
Medlem af Træinformation:
4.900 kr./person
Vallen, boligområde i træ, Växjö Kommunes byggepris i 2019

Växjö: Byen, hvor 50 % af nybyggeri skal være i træ
Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af
alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner
og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skovog træindustrien historisk set har været - og fortsat er - en vigtig del
af erhvervslivet. I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne
studietur til Värö, Växjö og Karlskrona.
Hvorfor træbyggeri?
Växjös Kommunes vigtigste årsag til at bygge i træ er, at det
nedbringer CO2-udledningen, idet omkring 30% af udledningen
kommer fra byggebranchen. Kommunen har udarbejdet en
træbygningsstrategi med konkrete mål, der skal bidrage til at
skubbe til udviklingen internt i kommunen og i byggeindustrien.
Hvad er dit udbytte som deltager?
• Du besøger forskellige træbyggerier, et stort fabrikskompleks, der
forarbejder træ til byggeindustrien og Växjö Kommune. Du vil
dermed se forskellige former for træbyggeri, lige fra CLT til andre
former for industrielt forarbejdet træ.
• Du får inspiration, ny viden og netværk om boligbyggeri i træ og
CLT. Der vil være et oplæg hvert sted ved forskellige interessenter
og specialister i træbyggeri, fra træ-producenter til ingeniører,
arkitekter, developere mv.
• Du får indblik i, hvordan Växjö har arbejdet med en klar strategi
for mere træbyggeri, herunder etableringen af et klyngemiljø, der
består af Linné Universitetet, træindustrien, developere og
tegnestuer, der i samarbejde blandt andet udvikler nye træprodukter til byggebranchen.
• Du lærer om muligheder og udfordringer, når man arbejder med
træbyggeri, økonomien i træbyggeri i forhold til materialer som
beton, stål og tegl. Derudover om brandsikring, akustik,
indeklima, vedligeholdelse, brugeroplevelsen m.v.

Ikke-medlem:
5.900 kr./person
Prisen er ekskl. moms.
Forplejning på turen er ikke
inkluderet.
I prisen er inkluderet:
Bustransport til Värö-VäxjöKarlskrona og retur til
Danmark.
Forskellige projektbesøg/
foredrag og overnatning i
enkeltværelser på Hotel
Scandic i Växjö inkl.
morgenmad.
SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål til
turen, kan du ringe til
Træinformation på telefon
45 28 03 33 eller skrive til os
på traeinfo@traeinfo.dk.
TILMELDING
Der er plads til 30 deltagere
på studieturen, så vi
anbefaler hurtig tilmelding,
som er efter først-til-mølle
princippet.

Tilmeld dig
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STUDIETUR TIL VÄRÖ – VÄXJÖ – KARLSKRONA | PROGRAM
Der tages forbehold for eventuelle ændringer til programmet.
Dag 1: Torsdag den 8. september 2022
7.30 – 10.30

Vi kører samlet i bus fra København til Värö (ca. 3 timers kørsel fra København)

10.30 – 12.30 Projektbesøg: Södra Wood-fabrikken, Värö. Rundvisning og introduktion til deres
produkter, fra tag til bærende konstruktion, bjælker og facadetyper.
12.30 – 13.30 Frokost ved Södra Wood (valgfrit).
13.30 - 16.00 Kørsel til Växjö i bus.
16.00 – 17.30 Projektbesøg: Vallen, Sveriges største boligkompleks i træ med i alt 200 lejligheder,
der grænser op til en sø samt Bokhultets naturreservat. Projektet har fået Växjö
Kommunes byggepris i 2019 og er indstillet til kommunens træbygningspris.
Rundvisning og oplæg ved Midroc Property Development og Växjöbostäder samt
tegnestuen Arkitektbolaget om bl.a. samarbejds-konstellationen, byggeprocessen,
konstruktionsprincipper, materialer og ideen bag de blandede boformer (leje, ejer –
efter svensk model).
17.30 – 18.30 Indkvartering i enkeltværelser på Scandic Hotel i Växjö.
18.30 – 22.00 Middag sammen med holdet på restaurant PM & Venner i Växjö - eller på egen hånd
(valgfrit).
Dag 2: Fredag den 9. september 2022
Dagen vil primært foregå i bus rundt til de forskellige projektbesøg fra kl. 8.30 til kl. 13.
8.30 – 9.30

Projektbesøg: Växjö Kommunes erhvervschef fortæller om deres satsning på
træbyggeri – og det brede samarbejde mellem universitetet, træindustrien,
developere, entreprenører mv. Udfordringer og gode råd til at etablere samarbejder
på tværs i den konservative byggebranche.

10.00 – 13.00 Forskellige projektbesøg i Växjö, i Trummen-sø området, hvor der ligger diverse
byggeprojekter som perler på en snor, Limnologen, Trummen, Hortonomen osv.
13.00 – 14.30 Frokost sammen eller på egen hånd i Växjö (valgfrit).
14.30 – 18.00 Projektbesøg: Karlskrona. På vej tilbage til Danmark tager vi forbi Karlskrona.
Wingårdhs er nogle af Sveriges mest anerkendte arkitekter, og de står bag dette
boligkompleks. Lige fra starten har det været kontroversielt at opføre et high-end
boligkompleks i et kulturarvsmiljø. Det er samtidig et studie ud i en uhyre effektiv
proces, idet det kun har taget 11 måneder at færdiggøre. Netop vinklen om
samarbejdet mellem diverse fagpersoner er værd at høre mere om - foruden selve
boligbebyggelsens høje æstetiske niveau i et for tegnestuen nyt materiale med træ
og CLT.
18.00

Forventet hjemkomst i København
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