HÅLLBART BYGGANDE I
KRISTIANSTAD
2017-12-11
Av: Hållbart Byggande i Syd
Vilka tankar och konkreta projekt ﬁnns det i våra Sydsvenska kommuner (inkl privata aktörer) om hållbart
byggande? Detta tema kommer vi bland annat att ha under 2018, när vi vid våra olika nätverksträﬀar besöker
olika kommuner i södra Sverige.
Tid: 15.00–17.00
Mer information: Facebooksida
Med projekt tänker vi både på ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) och Nybyggnads projekt.
Denna dag öppnar Kristianstad porten och berättar hur kommunen och privata aktörer arbetar med hållbart byggande i
det geograﬁska närområdet.
Vi får även en rundtur i Rådhuset: årets bygge 2015, SGBC betyg silver Miljöbyggnad och Sveriges näst största
byggnadsvårds projekt (fasad).

Program
15.00-15.10 Kaﬀe och uppsamling
15.10-15.20 Välkomnande från Hållbart Byggande i Syd, Andreas Holmgren, ordförande
15.20-15.30 En Arkitekts Reﬂektioner kring Hållbart Byggande i Kristianstad, Helena Nyholm, Ledare och delägare
SESAM Arkitektkontor AB
15.30-15.50 Vad är hållbart byggande för Kristianstad? Hur planerar vi grönt och blått för en långsiktigt hållbar utveckling
av kommunen? Roger Jönsson, Plan- och Bygglovschef Kristianstad & Per Blomberg, Planeringsarkitekt, Kristianstad
15.50-16.00 Bensträckare och påtår
16.00-16.30 Rundabordsamtal med intressanta aktörer inom Hållbart Byggande i Kristianstad
Katarina Olsson, stadsantikvarie Kristianstad
Anders Fredriksson, Sveriges Byggindustrier
Andreas Holmgren, ordförande Hållbart Byggande i Syd
Helena Nyholm, Ledare och delägarare, SESAM Arkitektkontor
Roger Jönsson, Plan- och Bygglovschef, Kristianstad
Per Blomberg, Planeringsarkitekt, Kristianstad
16.30-17.00 Guidad Rundtur i Rådhuset
I Kristianstads historiska rådhuskvarter ryms i dag en ny, modern administrativ byggnad bakom gamla fasader – Rådhus
Skåne. Vid sidan om Riksdagshuset i Stockholm är detta det största byggnadsprojektet med bevarade fasader i Sverige.
Kristianstads gemensamma kommun- och regionhus Rådhus Skåne stod klart i januari 2014 och Rådhuskvarteret utsågs
till Årets bygge 2015 i byggindustrins prestigefyllda tävling. Det nya kommun- och regionhuset gestaltades av Fojab
Arkitekter AB med Greger Dahlström som huvudarkitekt. Huvudentreprenör för bygget var NCC Construction. Rådhus
Skåne har fått betyget Silver som Miljöbyggnad av Green Building Council.
Från FOJAB Arkitekters webplats: ”Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination
med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande
gatorna, medan den inre delen byter skepnad. /…/ Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört
och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda
med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning./…/

