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MILJÖSTRATEGISKA  PROGRAM 
ARKITEKTURPOLICY
HÅLLBART BYGGANDE



Historik

•Regeringens nationella träbyggnadsstrategi 
2005–2008

•Länsstyrelsen Västerbotten fick 2013 ett 
regeringsuppdrag att i samverkan med 
intresserade kommuner utveckla 
kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä, 
öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial 
och få fler kommuner att bygga i trä



Sätt trä på kartan  – Träbyggnadsstrategi för ett 
Plusenergilän Jönköpings län

Vision
• Strategin bidrar till länets 

gemensamma Klimatvision

Mål
• Om 5 - 10 år är trä ett självklart 

alternativ i allt byggande i 
Jönköpings län – som kraftfullt 
bidrar till länets Klimatvision om 
ett Plusenergilän.



Jönköping  Åtgärder

• Träbyggnation som färdigställs ska 
marknadsföras och studiebesök 
möjliggöras.

• För att möjliggöra ett mer hållbart 
byggande med trä är 
innovationsupphandling ett strategiskt 
verktyg som kan användas

• Trä ska alltid prövas i samtliga 
koncernens bygg- och 
anläggningsprojekt. Trä eller andra 
förnyelsebara material ska 
företrädesvis väljas när det är tekniskt 
och ekonomiskt försvarbart

• Kommunerna och Regionen ska 
tillsammans med exempelvis 
Träcentrum, Smart Housing Småland, 
Träbyggnadskansliet, Trästad, 
Träregion Småland och hustillverkarna 
bjuda in lokala byggare, arkitekter och 
konstruktörer till 
utbildning/information/studiebesök 
eller motsvarande.



Skellefteå- strategier för  hållbart  byggande

• I Skellefteå väljer vi 
byggnadsmaterial med låga 
koldioxidutsläpp och som möter flera 
miljömål. •

• I Skellefteås ekonomiska kalkyler 
beaktas också klimatpåverkan när 
livscykelanalyser görs för olika 
material. 

• • I Skellefteå använder vi trä och 
andra förnyelsebara byggnadsmaterial 
som tekniskt och ekonomiskt hållbart 
kan användas. 

• I Skellefteå stimuleras innovation 
mot rena teknologier i byggandet.

• I Skellefteå använder vi 
miljövänliga alternativ vid 
beständighetsbehandling av trä. 

• I Skellefteå vill vi att det som 
byggs ska kunna demonteras på ett 
hållbart sätt



Faluns träbyggnadsstrategi 
•Övergripande syfte med strategi och systemförnyelse : Att göra Falun 
till en av Sveriges ledande kommuner för hållbar byggnation, hållbar 
samhällsplanering och vårdande av kulturarv. Ett större Falun!

Att förstärka Faluns profil som energi- och klimatklok kommun

• Att öka bostadsbyggandet och stimulera tränäringen i regionen 
genom ökat fokus på trä- möjliggöra för Lokala företag att   
medverka

• Att stimulera besöksnäringen genom att förstärka det historiska 
Falun – trästaden Falun - genom tillägg i staden i spännande nutida 
träarkitektur.

Per-Johan Backlund



Per-Johan Backlund

• Falun- Våra 

utvecklingsområden-

Träbyggnadsstrategin

• Energieffektiva träbyggen (MountE)

• Upphandlingskoncept

• Innovativa vårdboenden (InnoBuild)

• BIM i Projektering och Förvaltning

• Hållbart byggande- certifieringar



Falun- Mål  och direktiv

• När nya byggnadsverk eller andra 
anläggningar ska uppföras i offentliga 
miljöer ska trä som byggnadsmaterial alltid 
prövas.

• Kommunens egna bolag ska beakta 
träbyggnadsteknik som ett alternativ i varje 
byggprojekt. Detta gäller såväl bostäder som 
lokaler och offentliga byggnader. 
Genomförda projekt ska också utvärderas. 
På detta sätt ökar kunskapen om byggande i 
trä. Träbyggandet ska naturligtvis 
kombineras med energieffektivitet.

• Detaljplaner ska utformas så att det blir 
möjligt att bygga flerbostadshus i trä.

• Att förstärka Faluns profil som energi- och 
klimatklok kommun

• Att öka bostadsbyggandet och stimulera 
tränäringen i regionen genom ökat fokus på 
trä



Växjö

• Ett fossilbränslefritt Växjö (Växjö 
kommuns miljöprogram, antaget av  
KF 2010):

• Vi ska sluta använda fossila 
bränslen

• Vi ska använda energi 
effektivt

• Småland är 2020 en ledande 
träregion i Europa  (Tänk trä för ett 
hållbart Småland, Regional strategi 
för den trärelaterade    näringen i 
Småland, antaget av de tre 
regionförbunden 2012)

• Växjö kommunkoncern (KS 
§317/2012, Växjö kommuns budget 
2014):

• 2015 ska 25% av
nybyggnationen vara
träbaserad

• 2020 ska 50 % av
nybyggnationen vara
träbaserad



Växjö-hållbart byggande

• Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som 
vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en 
träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. 
Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och 
byggindustrin i övrigt.

• År 2015 var vårt mål att 25% av alla nya hus som byggs av 
kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44%.

• År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50%.

• Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt 
träbyggande.
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Växjö   Träbyggnadsstrategi
Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 §170

• För att lyckas med att öka användandet av trä i byggandet krävs ett 
starkt samarbete mellan Växjö kommun, akademin och näringslivet.

• Klimatfrågan är en sammanbindande faktor

• Ett starkt samarbete skapar nya förutsättningar för näringslivet, till 
exempel utvecklingen av nya produkter och tekniker.



• 2005: Arbete med svensk träbyggnadsstrategi inleds som resultat 
av riksdagens beslut 2002 

• Regional önskan att Skövde skulle delta

• 2008: Skövde gick med i Trästad 2012

• Växjö, Skellefteå, Falun, Skövde

• Varför? Fler aktörer och klimatsmart byggande

• Bidra till ökat kunnande och ökad konkurrens

• Ökad förädlingsgrad av svensk skogsråvara

Skövde-Vägen till Frostaliden



• 369 lägenheter; 269 hyresrätter

• Byggår 2016-2020

• Götenehus, Jättadalen, Brunnen 
Bostad och Skövdebostäder

• Fyra olika byggsystem och 
fasadmaterial

Frostaliden
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GÄVLE VÄXER



NY HÅLLBAR STADSDEL O MÖJLIGHETER




