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Trästad 2012 - Kommunala 
träbyggnadsstrategier

Örjan Kallin, Skellefteå Kommun

Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet

Industriellt byggande och trämanufaktur – innovationer över 
gränserna, Stockholm, 26-27 oktober 2011

Syftet med Trästad 2012

Vidareutveckling av modernt 
industriellt och klimatanpassat träbyggande,  
i den hållbara staden
Nationell samverkan – lokal förankring

Projekttid: 2010-01-01 – 2012-12-31

Skapa attraktiva 
stadsdelar baserat 

på industriella 
träbyggnadssystem

Utveckla och pröva 
koncept för 

stadsförnyelse och 
byggande som bidrar 

till socialt och 
ekologiskt hållbar 

utveckling

Stimulera ekonomisk 
utveckling genom 

utvecklingen av nya 
indsutriella kluster 

och företag
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Örjan Kallin
Träbyggnads strategi i 

Skellefteå

Varför bygger vi så mycket i trä
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.

Vi har traditionen, ingen oenighet!

Vi spelar tillsammans, Kommunen, 
Industrin, Akademin
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Vision Trästaden Skellefteå

”Gör trä värdefullare för alla”

Den naturligaste platsen att utveckla 
idéer som omsätter träets alla världen i 
konkurrenskraftiga produkter och 
därmed ökar användningen av trä inom 
allt fler områden

Genom deltagandet i Trästad 2012 vill vi 
primärt lyfta fram Skellefteås ledande 
position inom industriellt träbyggande.

Vi vill uppnå:

• att staden, våra företag och andra lokala 
aktörer framstår som ett bra alternativ för 
utvalda målgrupper

• att lokala marknaden inser det moderna 
träbyggandets fördelar och möjligheter.

• att skapa lokal stolthet över Skellefteås 
ledande position inom industriellt 
träbyggande. 

• att skapa insikt om det moderna 
träbyggandets viktiga bidrag till Skellefteås 
framskjutande position inom utvecklingar av 
den hållbara staden.
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Kommunen som beställare

Progressivitet på campus
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Vad ger träbyggandet för mervärden 
för Skellefteå kommun?

”Medel för att uppnå klimatmålen”

”Policy för hållbart byggande”

”Överenskommelse med byggherrar om
ambitionsnivå i det enskilda
byggprojektet”

Hållbart byggande
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Vad händer i omvärlden?

Från ord till handling, Älvsbackaområdet
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Dialogprocess för attraktivt och 
uthålligt boende (Piteå Kommun)

Lusthusbacken, Furunäset, i Piteå.

Styrdokument för att främja 
utveckling av träbyggande

Kv. Limnologen i Växjö.

Falun, Mora, Rättvik, m.fl. kommuner 
inspireras av Växjö Kommuns 
dokument ”Mer trä i byggandet”.

Hyttkammaren i Falun.
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Vad leder satsningarna inom 
Trästad 2012 till?

• Hur gå från demonstrationsprojekt till allt byggande? 
Uppföljning och erfarenhetsåterföring gällande produkt 
och process?

• Materialkrav kontra funktionskrav?

• Olika krav i olika kommuner (t.ex. avseende byggnadens 
energianvändning i driftsfasen)?

"Byggbranschens uselhet är en myt”

- Det är när vi tittar på planprocesser, markanvisningar 
och andra typer av kommunala ageranden som vi hittar 
de grundläggande problemen. Här, när vi pratar om 
system som staten råder över, kan vi börja agera ur ett 
nationellt politiskt perspektiv, säger Ulf Perbo, 
statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall.

Byggindustrin, 2011-10-19

Vad leder satsningarna inom 
Trästad 2012 till?

• Höjd kunskap om (industriellt) träbyggande i det lokala 
samhället

• Perspektivet vidgas från byggnad till 
område/samhälle/stadsdel

• Nya former av samverkan, partnerskap och 
informationsutbyte

• Det kommunala byggandet genomlyses och utvecklas
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TACK!

Frågor?


