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Samhällsbyggnadsnämnden

Nå klimatmålen – bygg mer i trä! Svar på motion (C)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens punkt 1 att anta en träbyggnadsstrategi och punkt 3 att
träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder bifalles.
2. Punkt 2, att träbyggnadsstrategin sätt så pass ambitiöst att vi når både
kommunens krav på ett ökat byggande och kravet på CO2-neutralt
Linköping 2015, avslås.
Ärende
Lars Vikinge (C) föreslår i en motion i oktober 2016:
1. Att Linköpings kommun antar en lokal träbyggnadsstrategi
2. Att målen i träbyggnadsstrategin sätts så pass ambitiöst att vi når både
våra krav på ett ökat byggande och kravet på CO2-neutralt Linköping
2025
3. Att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder
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I sak är detta en intressant och viktig fråga, träbyggandet ger goda
inomhusmiljöer, erbjuder byggnadsarbetarna god arbetsmiljö och skapar
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart byggande och kan bidra till ett CO2neutralt samhälle. Det är dock osäkert att isolera en enskild fråga som CO2neutralitet i ett stort och komplext kunskapsfält i enlighet med motionärens
yrkande.
Motionens första och tredje punkt föreslås bifallas. Namnet på styrdokumentet
anpassas till Riktlinjer för politiska styrdokument i Linköpings kommun där
policy är det begrepp som används. En träbyggnadspolicy behöver på ett
lämpligt sätt kopplas till redan befintliga styrdokument, till exempel riktlinjer
för kommunal markanvisning. Arbetet med en träbyggnadspolicy bör inledas
med en omvärldsanalys av hur andra kommuner arbetar med frågan till
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exempel Växjö och Skellefteå samt en analys av träbyggnadsprojekten i
Vallastaden. I vilken omfattning träbyggande kan bidra till att uppfylla mål om
CO2-neutralitet kommer också att ingå i omvärldsanalysen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Motionen (C)
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Bakgrund
Arbetet för ett ökat träbyggande i Linköping pågår inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempel på detta är markanvisningarna i
Vallastaden där extra poäng gavs till trähus och den nära förestående
markanvisningen för ny bebyggelse i Skogsvallen, i södra Linköping som
kommer att inriktas på träbyggnation.
Även Lejonfastigheter arbetar medvetet med långsiktigt hållbara material och då
gärna trä, t ex. är huvudbyggnaden på den nya anläggningens på Kungsberget en
träbyggnad i stomme, bjälklag och interiörer även om fasaden till stora delar är
glas. Det är ett exempel på träbyggande i det offentliga byggandet.
I Arkitekturprogram för Linköpings innerstad lyfts frågan om arkitekturens
robusta egenskaper som viktig för bedömning av den arkitektoniska kvaliteten,
träbyggandet har en självklar plats i arkitekturens robusta dimension.
I Växjö kommun förbereds arbetet med den en tredje versionen av sin
träbyggnadsstrategi. I detta arbete kommer diskussionen om kopplingen till hur
träbyggandet faktiskt påverkar CO2 att fördjupas med hjälp av professor Leif
Gustavsson Linnéuniversitetet.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av Träbyggnadspolicy bekostas av Samhällsbyggnadsnämndens
budget, Fysisk planering.
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Anna Bertilson

4 (4)

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

