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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas
handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten är att ökat byggande i trä är en
viktig hörnsten i Sveriges arbete för att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp. I fallstudie
undersöker jag Växjö och Skellefteå kommun som sedan länge arbetat aktivt med att öka
byggande i trä och båda antagit kommunala träbyggandsstrategier. I fallstudie undersöker jag hur
såväl kontextuella (projektspecifika och informella förutsättningar) som formella förutsättningar
påverkar kommunens handlingsutrymme. Resultatet visar att processer för att identifiera
planförutsättningar och överbrygga olika perspektiv är avgörande för att skapa ett kontextuellt
handlingsutrymme. Resultatet visar vidare att kontextuella förutsättningar även har potential att
till viss del skapa handlingsutrymme utanför det formella handlingsutrymmets ”uppenbara”
ramar.

Nyckelord: hållbar stadsbyggnad, hållbar stadsutveckling, hållbar stadsplanering, fysisk

planering, strategisk planering, bioekonomi, träbyggnation, träbyggnad, kommunal styrning,
kommunalt handlingsutrymme, formellt handlingsutrymme, kontextuellt handlingsutrymme,
styrmedel, policy, forskning och utveckling, plan- och bygglagen, governance, klimat,
koldioxidutsläpp, livscykelperspektiv, byggprocessens klimatpåverkan, trippel helix, forum arena
court, planeringsförutsättningar, markanvisning, offentlig upphandling, byggentreprenad.
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Abstract
The aim of this study in to increase the knowledge of municipal possibilities and constraints to
increase building in wood by examining the municipal planning conditions. Point of departure is
that building in wood is a prerequisite to reach the Swedish climate targets of drastically reducing
national CO2-emissions. In a case study two municipalities are examined, Växjö and Skellefteå,
two municipalities with strategies to increase building in wood and with long experience in doing
so. The study explores how contextual planning conditions (project specific and informal
conditions) alongside formal planning conditions affects the municipal space of action. The result
shows that processes to identify planning conditions and to bridge different perspectives are crucial
in order to create a contextual space of action. The result further demonstrates that contextual
planning condition withhold the potential to, to a certain degree, create space of action outside the
presupposed boundaries of the formal planning system.

Keywords: sustainable construction, sustainable urban development, sustainable urban

planning, spatial planning, strategical planning, planning conditions, bio economy, wood
construction, wood building, municipal governance, governance, municipal space of action,
policy, climate, carbon dioxide emissions, life cycle perspective, climate impact of the
construction process, triple helix, forum arena court, planning conditions, public procurement,
public construction contract.
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1. INLEDNING
Sveriges nationella klimatmål är att utsläpp av växthusgaser 2020 ska vara 40 procent lägre än
1990 (regeringskansliet 2017a) och regeringen har antagit en långsiktig vision om att Sverige fram
till 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären (proposition 2008/09:162;
Kommittédirektiv 2014:53; Naturvårdsverket 2012a).
Den svenska bygg- och fastighetssektorn släppte i Sverige 2014 ut 11,6 miljoner ton CO2e vilket
motsvarade 19 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Koldioxidutsläpp från uppvärmning
har sedan 1996 stadigt minskat men inte övriga utsläpp i bygg- och fastighetssektorn vilket kan
härledas till utsläpp i samband med byggnation (Boverket 2017a). En studie från 2015 visar att
byggprocessen står för cirka 50 procent av den totala klimatbelastningen för ett flerbostadshus
byggt i betong (Liljenström et al 2015). Samtidigt visar forskning av byggandets klimatpåverkan
ur ett livscykelperspektiv att konstruktioner med stomme i trä är ett bättre val med hänvisning till
klimatpåverkan jämfört med likvärdig konstruktion i betong (Norén & Jarnehammar 2001;
Gustavsson et al 2006; Gustavsson & Sathre 2006), upp till en halvering av byggprocessens
klimatpåverkan (Larsson et al 2016). Skillnaden i klimatpåverkan förklaras bl.a. av en mindre
andel fossila bränslen vid tillverkning av träbjälklaget och av att ”energiåtervinningen medför att
fossila bränslen kan sparas då huset ska rivas” (Norén & Jarnehammar 2001:24).

Figur 1 Utsläpp inklusive respektive exklusive uppvärmning
(Boverket 2017a).
Fram tills 1994 hade det i Sverige varit förbjudet att bygga i trä med stommaterial över två
våningar. Men när byggnormen ändrades till en funktionsstyrd norm med tekniska funktionskrav
på byggnadsverk öppnades dörrarna för trä som stommaterial (Boverket 2017b). 2005 antogs en
nationell träbyggandsstrategi med målsättningen att 30% av alla nya byggnader inom 10-15 år
skulle ha trästomme och att antalet flerbostadshus byggda i trä skulle öka med 30 % inom en
femårsperiod (Ds 2004:1). Trots detta byggs idag endast 10 procent av flerbostadshusen i
trästomme (Sveriges Träbyggnadskansli 2017a) och utvecklingen visar en uppåtgående trend för
betong i byggandet (Svensk Betong 2016).
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Det finns dock flera kommuner i Sverige som valt att gå mot trenden. Två av dessa är Växjö och
Skellefteå kommun som sedan den nationella träbyggnadsstrategin satsat på byggande i trä. Växjö
kommun nådde 2015 den kommunala målsättningen om att 25 % av byggandet av det
kommunala beståndet skulle vara träbaserat (Projektledare träbyggnad VKAB, Växjö kommun,
2017). Skellefteå kommun är idag en nationellt känd ’trästad’ som verkar nationellt för att främja
ökat byggande i trä, lär ut andra kommuner om hur de gått tillväga och får studiebesök från hela
världen för deras träbyggnader (Skellefteå kommun 2017a; Skellefteå kommun 2017b;
Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). Detta väcker frågor om kommuners
roll och betydelse för att det ska byggas mer i trä och vidare om hur de som lyckats gått till väga.
Vad har fungerat och vad har inte fungerat?

1.1. Problemformulering, syfte &
frågeställningar

Sverige behöver enligt Boverkets senaste prognos fram till 2025 bygga 700 000 nya bostäder
(Boverket 2016a). Parallellt har Sverige åtagit sig att nå internationella och nationella klimatmål
om minskade koldioxidutsläpp tillsammans med visionen om att Sverige 2050 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Planering för bostadsbyggandet förändrats historiskt,
från att ha varit ett välfärdsprogram med statliga subventioner och lån till en bostadspolitik som
idag till stor del bygger på att marknaden ska lösa bostadsbehoven och kommuner som förväntas
utveckla styrmedel i linje med miljöpolitikens och bostadspolitikens mål. Staten försöker påverka
kommunerna genom plan- och miljölagstiftning som reglerar byggandet.
Trots detta verkar det till synes finnas en motsättning i hur staten driver sin bostads- och
miljöpolitik. Samtidigt som kommunen förväntas uppnå allmänintresset om bostäder och bidra
till att Sverige når miljö- och klimatmålsättningar har staten genom förbud mot kommunala
särkrav begränsat kommuners möjligheter att ställa krav vid byggande parallellt med bygg- och
planlagstiftning som vare sig möjliggör krav på material eller begränsar CO2-utsläpp i byggnation.
Det går alltså att fråga sig vilket handlingsutrymme kommuner har att styra mot ett ökat
kommunalt byggande i trä som ett led i att uppnå internationella och nationella
klimatöverenskommelser och målsättningar.
Syftet med denna uppsats är utifrån ovan problemformulering att öka kunskapen om vilka
förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot öka
byggande i trä. Utgångspunkten är att ökat byggande i trä är en viktig hörnsten i Sveriges arbete
med att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp.
Uppsatsen struktureras utifrån följande frågeställningar, fallstudien utifrån den första
frågeställningen och analysen utifrån den andra frågeställningen:
1. Hur styr kommuner – med träbyggnadsstrategi – mot ökat byggande i trä?

2. Vilka förutsättningar påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot öka
byggande i trä?
Frågeställningarna kommer besvaras baserat på fallstudier av två kommuner, Växjö och
Skellefteå, som båda antagit kommunala träbyggnadsstrategier.
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1.2. Bakgrund

I takt med en tilltagande urbanisering (SCB 2015) och ökade skador på miljön, både lokalt och
globalt, har föreställningar om hållbar utveckling flyttat upp på den offentliga och politiska
agendan (Miljödepartementet 2002:5) och hållbarhet har kommit att bli ett uttalat mål även inom
stadsplaneringspraktiken. Föreställningar om lokal social och ekonomisk hållbarhet kan spåras
tillbaka till pionjärerna inom planeringens rörelse såsom Howard, Geddes och Unwin (Carmona
2009). Detta till trots har den senaste tidens ökning av litteratur på begreppet hållbar utveckling,
tillsammans med en ökad urbanisering, reaktioner av ’de ohållbara’ modernistiska
stadsbyggnadsidealen och effekterna av ökade koldioxidutsläpp, såväl globalt som lokalt, bidragit
till ett skiftat fokus inom stadsplanering med ett ökat fokus på ekologisk hållbarhet (Kalén 2015).

Globala agendor och ’lokala material’

I december 2015 enades världens länder inom FN om ett nytt klimatavtal ’Parisavtalet’. Länderna
är överens om att göra vad de kan för att den globala medeltemperaturen inte ska stiga med mer
än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad (Regeringskansliet 2017b). Under 2015 antog FN Agenda
2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling och FN fastslår i agendan ”att omedelbara
åtgärder ska vidtas för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser” (FN 2017). I
det urbana hållbarhetsmålet betonas vikten av att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader
av lokala material (FN 2015, processmål 11c). Även UN Habitat, FN:s boende- och
bosättningsorgan, framhåller i den nya urbana agendan byggande av lokala material som går att
återvinna. Utgångspunkten är cirkulär ekonomi med ‘hållbar förvaltning av resurser’ (UN Habitat
2016 §71, §76). Slutligen uppmanas världens städer att möta utmaningar med interaktiv
samhällsstyrning med samverkan i fokus (UN Habitat 2016 §101).

Byggande i trä förutsättning för minskade koldioxidutsläpp

Till år 2020 är EU:s övergripande mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
jämfört med 1990 års utsläpp (Regeringskansliet 2017a). Utsläppsreduktionen fördelas på utsläpp
mellan de som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter och de utsläpp som inte
omfattas av handelssystemet (Statens energimyndighet 2014:51).
Sveriges nationella klimatmål, som respons på EU:s målsättning, är att utsläpp av växthusgaser
ska vara 40 procent lägre 2020 än utsläppen 1990. Denna målsättning gäller dock för de
verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU (Statens
energimyndighet 2014). I det europeiska handelssystemet ingår stål, cementtillverkning (en viktig
beståndsdel i betong) och i förekommande fall energianvändningen vid byggande (Boverket
2014a). En slutsats som kan dras är, med hänvisning till att byggandet fortfarande står för en stor
andel av Sveriges utsläpp, att handelsrätter inte varit ett tillräckligt starkt incitament för att byta ut
betong och stål i byggandet.
Ett nationellt mål för totalt utsläpp av växthusgaser utöver EU:s målsättning på 20 procent finns
idag inte, men regeringen gör bedömningen att en utsläppsminskning på ca 35 procent fram till
2020 är en rimlig målsättning (proposition 2008/2009:34). Utifrån denna målsättning bör de
totala koldioxidutsläppen 2020 i Sverige ligga på ca 46,5 miljoner ton CO2e. 2016 uppgick de
totala utsläppen till 53,6 miljoner ton CO2e (Naturvårdsverket 2017a; Naturvårdsverket 2017b).
2016 byggdes det nästan dubbelt så många lägenheter jämfört med 2014 (då bygg- och
fastighetssektorn stod för 19% av alla CO2-utsläpp i Sverige) vilket indikerar kraftigt ökade
utsläpp från bygg- och fastighetssektorn (Boverket 2017c). Utgångspunkten är därför att ökat
byggande i trä är avgörande för att Sverige ska uppfylla internationella åtaganden och uppfylla det
nationella klimatmålet – men även bana vägen för Sveriges vision om att fram till 2050 vara

3

koldioxidneutralt. Träprodukter tog 2016 upp 6,7 miljoner ton CO2e (Naturvårdsverket 2017c).
Bebyggelsens roll som koldioxidsänka tillsamman med skogen bör inte underskattas.

Avsaknad av forskning inom kommunal styrning för byggandets
klimatpåverkan

Det finns en uppsjö av forskning om styrning mot hållbarhet i en svensk planeringskontext. Som
exempel kan nämnas Grip (2013) som behandlar styrmedel inom fysisk planering för hållbarhet
och Nilsson (2001) som undersökt planering för hållbar utveckling i översiktlig planering. Inom
området för klimat är det dock mer sparsmakat. Exempel är Lundströms (2010) forskning om
bebyggelseutveckling ur ett energi- och klimatperspektiv, dock med utgångspunkt i
bebyggelsestrukturer. Jag har inte hittat någon forskning som berör kommunal styrning med
perspektiv på byggandets klimatpåverkan. Här finns onekligen ett tomrum att fylla.

1.3. Disposition

I uppsatsens andra del, Del 2 Metod redogörs för val av metod vilket följs upp i Del 3 Teoretiskt
perspektiv där jag redogör för val av teoretiska glasögon med fokus på styrning och
handlingsutrymme. I Del 4 Styrmedel redogörs för nationella styrmedel som förutsättning för det
kommunala handlingsutrymmet för kommunal styrning mot ökat byggande i trä. I Del 5 Fallstudie
redogörs för Växjö respektive Skellefteå kommuns styrning för ökat byggande i trä vilket följs
upp i Del 6 Analys där förutsättningar för kommunernas handlingsutrymme analyseras utifrån det
jag valt att kalla formellt handlingsutrymme kontra kontextuellt handlingsutrymme. Uppsatsen
avslutas med Del 7 Diskussion och slutsats.

1.4. Avgränsningar

Det råder idag en livlig debatt mellan trä, betong och stålbranschen om vad som är mest
’klimatsmart’. Min utgångspunkt är, utifrån nationell policy och utifrån studier ur ett
livscykelperspektiv av byggandets klimatpåverkan, att byggande i trä är mer klimatsmart än
respektive konstruktion i betong eller stål. Jag kommer med andra ord, inom ramen för denna
uppsats, inte vidare undersöka olika konstruktioners klimatpåverkan.
Med ’byggande i trä’ avses huvudsakligen trä som stommaterial. Utöver detta ligger fokus i studie
främst på storskalig bebyggelse såsom flerbostadshus samt större anläggningar och lokaler.
Byggande av t.ex. villor eller småskalig bebyggelse har således uteslutits.
Uppsatsens utgångspunkt är att undersöka förutsättningar för kommunalt handlingsutrymme att
styra mot ökat byggande i trä. Detta föranleder undersökning av olika typer av formella
förutsättningar, såsom statliga policyer och regelverk. En avgränsning jag gör med bakgrund av
detta är hur dessa appliceras och tolkas i en kommunal kontext. Med detta sagt kommer jag inte
undersöka hur t.ex. policyer eller regelverk kan omformas.
Vidare kommer konstruktionsaspekter i förhållande till byggande uteslutas med utgångspunkt i
att det är förutsättningar för kommunal styrning som kommer undersökas.
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2. METOD OCH METODOLOGI
2.1. Forskningsdesign

Forskning är enligt vedertagen uppfattning problemstyrd (Bjereld et al 2009:43) och val av metod
bör således bottna i problemformuleringen. I mitt fall kretsar problemformulering om det
kommunala handlingsutrymmet att öka byggandet i trä. Kommunalt handlingsutrymme är lika
mycket en fråga om formella förutsättningar som förutsättningar i den enskilda kommunen. I ett
försök till att följa denna logik föll mitt val av forskningsdesign på en kvalitativ fallstudie.

Kvalitativ fallstudie

En fallstudie som metod lämpar sig väl i fall med ett fåtal undersökningsenheter där syftet är att
analysera komplexa processer (Denscombe 2009:59-60) och besvara frågor om hur och varför ett
socialt fenomen fungerar (Yin 2009:4). Med hänvisning till uppsatsen syfte är kommunal styrning
såväl en process som ett socialt fenomen. Yin (2009:18) skriver vidare att en kvalitativt fallstudie
lämpar sig väl för en studie av ett samtida fenomen i sitt faktiska sammanhang där gränsen mellan
fenomenet och kontexten inte är helt tydlig. Detta stämmer väl överens i mitt fall med beaktande
av de formella förutsättningarnas samspel med de kontextuella förutsättningarna i valda
kommuner (för förtydligande läs: 3. Teoretiskt perspektiv).
Om studiens syfte istället hade varit att kartlägga de mest förekommande strategierna för styrning
mot byggande i trä hade en surveyundersökning kunnat varit lämpligt då den enligt Yin (2009:89) syftar till att besvara frågor som såsom var, vad, hur många och hur mycket.

Val av fall

Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för kommunalt handlingsutrymme att styra mot
ökat byggande i trä. Jag deltog i januari 2017 på föreningen Trästad Sveriges årliga konferens Låt
landet bygga staden. Syftet var, utöver att lära mig mer, att hitta kommuner som kommit långt vad
gäller byggande i trä. Under konferensen kom jag i kontakt med tjänstemän från Växjö respektive
Skellefteå kommun. Efter efterföljande kontakt och efterforskningar föll mitt val på dessa två
kommuner. Båda kommuner arbetar på ett nationellt plan genom Trästad Sverige för att öka
byggandet i trä, har kommunala träbyggnadsstrategier och har sedan slutet på 90-talet arbetat
aktivt för att öka byggandet i trä i samverkan med akademi och näringsliv. I Växjö kommun finns
sedan länge ett samarbete med Linnéuniversitetets (LNU) träinstitution och i Skellefteå kommun
med Luleå Tekniska Universitet (LTU) träinstitution. På båda orter finns även RISE
(forskningsinstitut med fokusområde inom bl.a. träbyggnation) och en stark skogsnäring.
Samtidigt skiljer sig kommunernas arbete åt vilket bäddar för en bredd i undersökning. Som
exempel kan nämnas att Växjö kommun avsatt större områden för träbyggnad och styr mot
träbyggnad genom markanvisningar medan Skellefteå kommun valt att baka in styrning mot
träbyggnad i kommunens strategiska arbete med hållbart byggande.
I ett tidigt skede hade jag även inkluderad en tredje kommun som inte valt att satsa på byggande i
trä i syfte att undersöka uppfattning om möjligheter för en kommun att styra mot ökat byggande i
trä. Jag hade kontakt med en kommun i Stockholmsregionen som dessvärre en bit in i mars valde
att hoppa av och tiden för att hitta en ny kommun fanns då inte.

2.2. Insamlingsmetoder

För kvalitativa fallstudier är semistrukturerade intervjuer en lämplig insamlingsmetod.
Semistrukturerade intervjuer möjliggör följdfrågor och öppnar upp för alternativa
förklaringsmodeller (Bryman 2012:68). Utöver intervjuer kompletterar och verifiera jag uppgifter
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med hjälp av dokumentstudier. Dokumentstudier kan innefatta alltifrån planhandlingar till
nyhetsartiklar (Yin 2009:101-103).

Semi-strukturerade intervjuer

I slutet på februari respektive mitten på mars besökte jag Växjö kommun och Skellefteå kommun
för tre dagars studiebesök. Inför besök hade jag varit i kontakt med verksamhetsutvecklare för
träbyggandsfrågor i respektive kommun som bistod i upplägg av besök och hjälp mig boka in tid
för intervjuer.
Mitt urval av intervjupersoner har baserats på de aktörer som i Växjö respektive Skellefteå
kommun utgör partner i kommunens arbete att styra mot ökat byggande i trä. De som
identifierats inom ramen för detta är kommunpolitiker, kommuntjänstemän på såväl förvaltningar
som kommunala bolag samt externa partner inom akademi och näringsliv. Jag har i så stor
utsträckning som möjligt försökt träffa ovan aktörer i såväl Växjö som Skellefteå kommun i syfte
att kunna göra en legitim jämförelse och redogörelse. 24 intervjuer, 30-60 minuter vardera, har
gjort på plats. Dessa har spelats in och sedan transkriberats vilket resulterat i ett omfattande
skriftligt material, ca 80 A4-sidor. I intervju med tjänstemän på förvaltningen Samhällsbyggnad i
Skellefteå kommun gjordes en gruppintervju, i andra fall individuella intervjuer.
I efterhand har jag även kompletterat intervjuer med mailkorrespondens, främst med tjänstemän
från kommunala bolag. Bilaga I innehåller en förteckning över de aktörer jag intervjuat respektive
haft mailkorrespondens med i Växjö respektive Skellefteå kommun.
Efter noga övervägande har jag valt att anonymisera informanter, istället för att uppge namn
benämner jag informanter vid deras professionella roll såsom t.ex. ”kommuntjänsteman” eller
”kommunpolitiker”. På så vis blir det dels lättare för läsaren att navigera och dels kan jag som
student undgå etiska dilemman. Med detta sagt har jag inte i samband med färdigställande inte låtit
informanter ’redigera sig själva’ i efterhand.
Formen för intervjuer har varit öppen, ofta i form av ett samtal, men med styrning i fokus. I Bilaga
II redogörs för de semistrukturerade frågor jag utgått från i intervjuer med utgångspunkt i
uppsatsens syfte och frågeställningar. I intervjuer har jag vidare ställt relevanta följdfrågor, med
exempel såsom ”hur används detaljplanering för att styra mot ökat byggande i trä?”.
Utöver intervjuer med aktörer i Växjö respektive Skellefteå kommun har jag även besökt
Karlskrona för intervju med Hans-Olof Karlsson Hjorth, expert på hållbart byggande på
Boverket. Syftet med intervjun var att bredda min kunskap och jag refererar ej i uppsats till
intervjun. Jag har även deltagit i två policydialoger inom ramen för Global Utmanings arbete för
ökat byggande i trä med såväl offentliga som privata aktörer närvarande.

Urval av dokument

Urval av dokument med hänvisning till styrmedel är främst lagstiftning, statliga rapporter,
promemorior och myndigheters hemsidor.
Urval av dokument i fallstudie baseras på uppdelningen mark- och exploatering, fysisk planering,
kommunalt byggande och samverkan med samhällets aktörer. För mark- och exploatering
inkluderar det riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, faktiska markanvisningar
samt tävlingsprogram för markanvisningar. För fysisk planering är det primärt översiktsplaner,
planprogram och detaljplaner. Vad gäller kommunalt byggande är det miljöpolicy, ägardirektiv
samt underlag till projekttävlingar. När det kommer till upphandling av entreprenad har jag
främst använt kommunernas egna samlingsdokument över byggprojekt. Jag har efterfrågat
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handlingar för offentlig upphandling men har inte fått respons. Jag har istället i samtliga fall
istället blivit hänvisad till kommunens träbyggnadsstrategi. Vad ovilja att dela handlingar för
offentlig upphandling beror på är svårt att veta. Men det är berättigat att anta att det beror på en
osäkerhet kring ny lagstiftning för offentlig upphandling (LOU 2016:1145). Urval med
hänvisning till samverkan med samhällets aktörer är en blandning av verksamhetsberättelser,
forskningsrapporter som styrker samverkan och klargör finansiering, markanvisningsavtal där
samverkan formaliseras tillsammans med information på nätet som styrker samverkan.
Värt att notera är att till grund för hur träbyggnadsprocessen ’kom till’ och ’går till’ till stor del
baseras på information i intervjuer. Jag har inte inkluderat underlag i form av t.ex.
mötesanteckningar vilket kan förklaras med tid som begränsande faktor.

2.3. Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys

För att filtrera de studerade dokumenten och de semi-strukturerade intervjuerna använder jag mig
av en kvalitativ innehållsanalys, en metod som enligt Bryman (2012:565) är lämplig för att
analysera skriftligt material, inklusive sådant som skapats av forskaren (med hänvisning till de
semi-strukturerade intervjuerna).
Såväl intervjuer som relevant textmaterial har filtreras utifrån de teoretiska begreppen forum, arena,
court respektive formellt och kontextuellt handlingsutrymme, en så kallad ”tematisk analys” har gjorts.
Detta innebär att filtreringen av källmaterialet utgår från olika teman (Bryman 2012:580). Valet av
teman, inom ramen för denna uppsats s.k. ’teoretiska begrepp’, framgår i 3.5. Koppling mellan
frågeställningar och teoretiska begrepp med tydlig koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar.

2.4. Metodkritik

Inom ramen för den här fallstudien har jag valt att studera två kommuner – Växjö och Skellefteå
kommun. Det är två kommuner som sedan slutet på 90-talet arbetat aktivt för att öka byggande i
trä och både ligger i regioner med en stark skogsnäring. Förutsättningarna att styra mot öka
byggandet i trä är i andra kommuner nödvändigtvis inte desamma. De hade förmodligen varit
annorlunda i en kommun med avsaknad av universitet med träinstitution, i en kommun som inte
är belägen i en skogsrik region eller med en tradition av att samverka med skogsnäringen. Trots
detta medför valet av just två kommuner med gynnsamma förutsättning möjlighet att redogöra
för en bred bild över förutsättningar att styra mot ökat byggande i trä.
Å andra sidan finns det fler kommuner i Sverige med träbyggnadsstrategi som valt att aktivt verka
för ökat byggande i trä. Med detta sagt är sannolikheten stor för att det finns alternativa sätt att
styra mot öka byggande i trä som inte ryms inom ramen för denna uppsats. En alternativ metod
hade varit att istället för att göra en fallstudie studera samtliga kommuner i Sverige med
träbyggnadsstrategi med hjälp av t.ex. en survey-undersökning. Resultatet hade då kunnat bli en
sammanställning över olika strategier för att öka byggande i trä - dock endast för strategier inom
ramen för formella förutsättningar. Som exempel ’X antal kommuner använder markanvisningar
för att styra mot byggande i trä’. Utrymme (med hänvisning till begränsad tid) hade inte funnits
att undersöka kontextuella förutsättningar – informella och projektspecifika förutsättningar – och
en helhetsbild över kommunal styrning hade därmed gått förlorad. Jag kan dock med vald metod
identifiera och beskriva ett antal planeringsförutsättningar att styra mot ökat byggande i trä, som kan
appliceras, som helhet eller delvis, av andra kommuner med en önskan att styra mot ökat
byggande i trä.
En annan begränsande faktor med en fallstudie är informanters tillförlitlighet vilket främst gäller
återberättande av processer och skeden. Jag begränsas vidare av det faktum att jag inte haft vare
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sig möjlighet, eller tid, att intervjua alla berörda parter inom respektive kommun och inte heller
till fullo själv gjort urval av informanter.
Sist men inte minst är uppsatsen, trots tydligt redovisad metod, tillvägagångssätt och en genuin
strävan att vara objektiv, en produkt av tolkningar och urval. Produkten är således färgad av mina
kunskaper, min bakgrund och mitt språkbruk och är till synes och sist en produkt av en subjektiv
samhällsindivid (Bergström & Boréus 2005:2).
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV
3.1. Inledning

För att kunna besvara det övergripande syftet om vilka förutsättningar som påverkar
kommunernas handlingsutrymme att styra mot öka byggande i trä är begreppen governance
och handlingsutrymme grundläggande. Dessa begrepp utgör de teoretiska ”glasögonen” och
legitimerar den empiri som har samlats in och valts ut.

3.2. Governance

Inom offentlig styrning talas det om en förändring ”from government till governance” som i
regel representerar ett skifte ”från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning” (Montin &
Hedlund 2009:7) till följd av en maktförflyttning genom globalisering å ena sidan och å andra en
förflyttning av makten ifrån den offentliga sektorn till den privata sektorn (Montin & Hedlund
2009:11, 13-14). I praktiken innebär detta enligt Vall (2007:72-74) att stor del av kommuners
makt har förflyttats till privata aktörer och andra samhällsaktörer. Begreppet governance är därför
grundläggande för att förstå och förklara interaktiv samhällsstyrning och planeringspraktiken
(Nuissl & Heinrichs 2011:52). I den här studien ges ordet styrning samma innebörd som
begreppet governance inom ramen för kommunal styrning för ökat byggande i trä.
Fredriksson (2015:19) skriver om begreppet ’strategisk governance’ som en styrningsmodell som
”handlar om samordning, samverkan, samstyrning och samagerande mellan aktörer i syfte att
genomföra någonting av gemensamt intresse” eftersom ”att ingen part på egen hand kan
genomföra projekt att i dagens komplexa verklighet”. Strategisk governance handlar därför ”om
att få offentliga aktörer på olika nivåer, privata aktörer, föreningsliv, medborgare etc. att agera
tillsammans för ett gemensamt intresse” (Fredriksson 2015:19).
Flera försök har gjorts att definiera ’strategisk planering’. Återkommande teman för att beskriva
innehållet i strategisk planering är utpekandet av en riktning (Healey 2009:441), formulerande av
riktlinjer (Fredriksson 2011:177), en ständig process (Hillier 2011:521-522; Healey 2009:441, 442)
men även en aktivitet som identifierar och samlar berörda aktörer, såväl offentliga som privata,
vilket möjliggör s.k. interaktiv styrning (Albrecht 2010:1120).

3.3. Forum-Arena-Court

Fredriksson (2015) har utvecklat en processmodell för strategisk planering som bygger på ett
strategiskt perspektiv där den formella planeringsprocessen såväl som ”praxis, agendor,
värderingar och diskurser” tydliggörs. Fredriksson (2015:21) skriver att ”Planerings – och
beslutsprocessens spelregler sätts av lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen” […] ”men,
också faktorer som inte syns i det formella systemet påverkar handlingsramarna.”
Jag har valt Fredrikssons processmodell för upplägg av min fallstudie som syftar till att besvara
den första huvudfrågeställningen Hur styr kommuner mot ökat byggande i trä? med tillhörande
delfrågor.
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Figur 2 FAC-modellen (Fredriksson 2015)
Forum, arena, court är olika skeden (med olika syften och spelregler) i ett planeringsprojekt från idé
till beslut. Hade mitt syfte varit att enbart undersöka den kommunala planeringsprocessen fram
till antagande av träbyggnadsstrategi hade modellen F-A-C varit fullt applicerbar. I mitt fall är
undersökning av kommuners styrning mot ökat byggande i trä dock mer långtgående – det är mer
än ett planeringsprojekt och har vare sig tydlig början eller slut. Jag kommer utifrån det göra ett
antal förändringar i hur jag använder FAC-modellen som inkluderar även genomförande och
beskriver en löpande kommunal styrningsprocess för att öka byggande i trä. Utveckling av FACmodellen är vidare anpassad att bättre passa den governance-modell jag utvecklar nedan i 3.4.
Handlingsutrymme.
Fredriksson (2015:25) betonar att planering i realiteten sällan är linjär och FAC-modellen
framhålls som en fördel i detta avseende:
”En fördel med FAC-modellen är att den tydliggör att planering inte är linjärt. Ett
planeringsprojekt består snarare av långsiktiga och kortsiktiga processer […] Ett strategiskt
angreppssätt innebär att aktivt röra sig mellan forum-, arena- och courtskedena för att dra
nytta av de processer, aktiviteter och beslut som respektive skede erbjuder.”

De processerna som sker i forumskedet handlar om att skapa legitimitet hos de aktörer som i
senare skede ska omsätta vision till verklighet. I detta skede behöver dessa aktörer identifieras
och en gemensam bild behöver skapas om planeringsförutsättningar (Fredriksson 2015).
Den beskrivning Fredriksson (2015) gör av forumskedet är tillämpbar även i min fallstudie.
Skillnaden jag gör är att jag sätter forumskedet i relation till en löpande styrningsprocess - inte
endast i relation till processen inför antagande av en formell träbyggnadsstrategi. Jag ställer frågor
beträffande skapande av den gemensamma bilden - här och nu: ’Har kommunen identifierat
planeringsförutsättningar?’; ’Har gemensamma intressen med partners identifierats och skapats?’;
’Har kommunen skapat en gemensam bild över varför träbyggande är viktigt?’ och vidare ’Har
kommunen skapat en gemensam bild över möjligheter och begränsningar att styra mot ökat
byggande i trä?’. Syftet är att undersöka om en gemensam mental bild har skapats som genererat
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legitimitet hos aktörer som ska omsätta vision om ökat byggande i trä till att det faktiskt byggs i
trä.
Fredriksson (2015) skriver att arenaskedet handlar om att skapa handlingsramar och spelregler att konkretisera den gemensamma bilden genom att fastställa vad som ska göras, hur ska det
göras och vem som ska göra vad. I arenaskedet måste därför samverkan formaliseras,
rollfördelningen klaras ut och konkreta mål sättas upp.
I syfte att beskriva en löpande kommunal styrningsprocess för att öka byggande i trä har jag valt
att låta arenaskedet innefatta mer än de processer som lett fram till antagandet av
träbyggnadsstrategi. Träbyggnadsstrategin får i arenaskedet istället ligga till grund för redogörelse
för - å ena sidan kommunens fastställande om vad som ska göras, hur det ska göras och av vem
det ska göras genom att utgå från träbyggnadsstrategi - och å andra sidan om förankring av
detsamma. Arenaskedet handlar därför även om att löpande överbrygga olika perspektiv och
beslutslogik.
Courtskedet beskrivs av Fredriksson (2015) som den formella beslutsprocessen genom att anta
planer och fastställa samverkan genom avtal och avsiktsförklaringar. Fredriksson (2015:24)
fastställer vidare att ”ett viktigt åtagande i courtskedet är att länka intentioner, visioner och mål
till genomförande […] Saknas sådan länkning är risken stor att ingenting händer, oavsett hur väl
processen genomförts”.
Inom ramen för courtskedet har jag valt att beskriva de formellt antagna styrdokument som ligger
till grund för genomförande (utöver träbyggnadsstrategi) men även genomförandet. Courtskedet blir
således en uppföljning av arenaskedet där beslut i träbyggnadsstrategi tagits (och förhoppningsvis
förankrats) om vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.
Nedan en bild som beskriver anpassad FAC-modell:

FORUM: Skapa gemensam bild
(identifiera och legitimera)
• Varför ska vi göra det?
• Vilka är förutsättningarna?
• Vilka ska med?

ARENA: Konkretisera gemensam bild
(förankra och överbrygga perspektiv)
COURT: Realisera gemensam bild
(formalisera och genomföra)

• Vad ska göras?
• Hur ska det göras?
• Vem gör vad?

• Anta planer
• Skriv samarbetsavtal
• Följ upp målsättningar
• Finansiera projekt

Figur 3 FAC-modell för löpande styrning (Kalén 2017)
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3.4. Handlingsutrymme
Begreppet handlingsutrymme

För att besvara frågeställningen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas
handlingsutrymme att styra mot öka byggande i trä behöver begreppet handlingsutrymme
klargöras.
Utgångspunkten är att formella förutsättningar tillsammans med kontextuella förutsättningar
möjliggör respektive begränsar kommuners handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. I
denna uppsats används tre former av begreppet handlingsutrymme. Dessa utgörs av formellt
handlingsutrymme, kontextuellt handlingsutrymme och kommunalt handlingsutrymme där den senare
bestäms av de två första. Nedan en bild som illustrerar denna tankemodell av kommunalt
handlingsutrymme:

FORMELLT

KOMMUNALT

KONTEXTUELLT

Figur 4 Modell för kommunalt handlingsutrymme (Kalén 2017)
I mitt fall handlar det om att undersöka de skilda förutsättningar inom ramen för det formella
respektive kontextuella handlingsutrymmet som tillsammans utgör/skapar ett kommunalt
FORMELLT
handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä.

Handlingsutrymmets beroende av olika typer av
planeringsförutsättningar
KOMMUNALT
Jag har inspirerats av en indelning av olika typer av förutsättningar
som finns i Tornbergs
licentiatuppsats Trafik- och stadsplanering som en integrerad process? (2009) för identifiering av de skilda
förutsättningar inom ramen för det formella respektive kontextuella handlingsutrymmet. Denna
indelning består i en uppdelning av formella, informella, projektspecifika och strukturella
förutsättningar. Tornberg (2009:101) skriver att indelningen ”kan fungera som ett analytiskt
verktyg att ta till för att tydliggöra planeringsförutsättningar” ochKONTEXTUELLT
vidare att ”I ett
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KOMMUNALT

utvecklingsarbete som bygger på att flera verksamheter länkas samman i en gemensam strategi är
det således värdefullt om dessa skilda planeringsförutsättningar tydliggörs” (Tornberg 2009:89).
Jag har utformat en förenklad tankemodell nedan av Tornbergs indelning (2009) med
utgångspunkt i ett formellt kontra kontextuellt handlingsutrymme som möjliggörs alternativt
begränsas av formella förutsättningar å ena sidan och å andra sidan av kontextuella
förutsättningar.

Formellt handlingsutrymme

Det formella handlingsutrymmet möjliggörs alternativt begränsas, inom ramen för denna förenklade
modell, av formella och strukturella förutsättningar såsom lagstiftning, strukturer och politiska
mål. Ett möjligt sätt att undersöka dessa förutsättningar är genom att undersöka de styrmedel som
möjliggör alternativt begränsar möjligheten för kommuner att styra mot ökat byggande i trä.
Styrmedel är en del i den så kallade ”interventionskedjan”:

Figur 5 Förenklad interventionskedja (Naturvårdsverket 2012b:10)
Begreppet styrmedel definieras enligt rättssociologen Karsten Åström (1982:28) som ”Åtgärder
den styrande har makt att använda – förebyggande eller korrigerande – i syfte att påverka
beteenden i en viss av den styrande önskad riktning” (Grip 2013:40). Naturvårdsverket
(2012b:10) skriver att styrmedel ger incitament att begränsa eller öka användningen av en vara eller
tjänst och att en åtgärd är den handling som en aktör genomför till följd av ett styrmedel. Denna
argumentation är i linje med utgångspunkten att styrmedel som formell och strukturell
förutsättning möjliggör respektive begränsar det kommunala handlingsutrymmet att styra mot
ökat byggande i trä genom att vidta olika kommunala åtgärder.
Det finns många sätt att indela styrmedel. Den traditionella indelningen är enligt Nilsson (2001)
administrativa, ekonomiska och juridiska styrmedel och en alternativ indelning är en gradering av
styrmedlen från påverkande till tvingande styrmedel. Utöver de traditionella styrmedlen finns
även forskning och utveckling samt policy där den sistnämnda är ”en avsiktsförklaring med
tillhörande riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål” (Nilsson 2001).
Grip (2013:39) skriver i avhandlingen På spaning efter styrmedel att de medel som används för att
styra samhällsutveckling ständigt ändras ”som svar på nya värderingar och nya målprioriteringar i
samhället” och att ”styrmedel därför måste analyseras och diskuteras i sitt konkreta
sammanhang”. Denna argumentation legitimerar analys av de formella förutsättningarna i
fallstudie – i sitt konkreta sammanhang - men även val av styrmedel.
Den uppdelning jag valt att redogöra för i 4. Styrmedel och utgår ifrån i analys är policy, forskning och
utveckling samt administrativa styrmedel vilka tillsammans tydliggör såväl politiska mål som politiska
strukturer och lagstiftning. Val av policy samt forskning och utveckling på grund av dess direkta
koppling till politiska mål som i förlängningen bidrar till sökandet efter lokala lösningar genom
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strategier och samarbeten ’utanför kommunhusväggarna’. Valet administrativa styrmedel
motiveras av dess direkta koppling till politiska strukturer och lagstiftning.
Min utgångspunkt är att det formella förutsättningarna tillsammans med de kontextuella
förutsättningarna tillsammans möjliggör alternativt begränsar det kommunala handlingsutrymmet.

Kontextuellt handlingsutrymme

Det kontextuella handlingsutrymmet möjliggörs alternativt begränsas, inom ramen för denna
förenklade modell, av informella förutsättningar och projektspecifika förutsättningar. Dessa
förutsättningar skapas primärt inom forum- och arenaskedet.
De informella förutsättningarna är primärt beroende processer inom forumskedet – skapande av en
gemensam bild – men även processer inom arenaskedet med hänvisning till processer för att
överbrygga olika beslutslogisk och perspektiv, således: ’Vilka åtgärder är möjliga inom ramen för
respektive roller inom kommunen?’ och vidare ’Har intern samsyn och förståelse skapats kring
detta?’
De projektspecifika förutsättningarna är beroende konkretisering av den gemensamma bilden i
arenaskedet med hänvisning till fastställande om vad som ska göras, hur det ska göras och av
vem. En viktig aspekt inom ramen för det projektspecifika förutsättningarna är således konkreta
målsättningar och fastställande av roller. Utöver detta är de projektspecifika förutsättningarna
avhängiga träbyggnadsstrategins kontext i relation till övriga kommunala strategier och
målsättningar.
Min utgångspunkt är att det kontextuella förutsättningarna tillsammans med de formella
förutsättningarna möjliggör alternativt begränsar det kommunala handlingsutrymmet.
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3.5. Koppling mellan frågeställningar och
teoretiska begrepp
Utifrån mina två huvudfrågeställningar och val av teoretiskt perspektiv följer nedan
kompletterande delfrågeställningar. Tillsammans med teoretiska begrepp utgör dessa de analytiska
kategorier (se i 2.3. Analytiska kategorier) som jag använder mig av i urval och i analys av text, såväl
befintligt material som egenproducerat (transkriberade intervjuer och mailkorrespondens).

Forskningsfrågor

Teoretiska begrepp

FALLSTUDIE

Hur styr kommuner – med
träbyggnadsstrategi – mot ökat byggande
i trä?

Forum – Arena - Court

•

Vilka möjligheter och begränsningar identifierar
kommunen för möjligheten att styra mot ökat
byggande i trä?

Forum

•

Vilka strategier har kommunen fastställt för att
öka byggande i trä och vilka roller tillmäter
kommunen olika aktörer?

Arena

•

På vilka sätt används olika typer av åtgärder i
kommunal styrning mot ökat byggande i trä?

Court

ANALYS

Vilket handlingsutrymme har kommuner
att öka byggande i trä?

Handlingsutrymme

•

Vilken roll har olika typer av styrmedel spelat
för det kommunala handlingsutrymmet att styra
mot ökat byggande i trä?

Formellt handlingsutrymme

•

Vilken roll har kontextuella förutsättningar,
informella och projektspecifika förutsättningar,
spelat för det kommunala handlingsutrymmet att
styra mot ökat byggande i trä?

Kontextuellt handlingsutrymme

•

Vilka kommunala åtgärder i olika skeden för
ökat byggande i trä kan identifieras som
framgångsfaktorer som gör att nationella
styrmedel ger resultat?

Kommunalt handlingsutrymme
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4. STYRMEDEL
4.1. Inledning

I enlighet med teoretisk utgångspunkt möjliggör alternativt begränsas det formella
handlingsutrymmet av formella och strukturella förutsättningar såsom lagstiftning, strukturer och
politiska mål. Jag har nedan gjort ett försök att identifiera dessa förutsättningar genom att utgå
ifrån indelningen: policy, forskning och utveckling samt administrativa styrmedel.

4.2. Policy

Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med Brundtlandrapporten
1987 Vår gemensamma framtid (Mebratu 1998) och Sverige formulerade ett nytt samhällsmål
’hållbart samhälle’ som följdes upp med 16 nationella miljökvalitetsmål (Grip 2013:39). Svensk
myndighetsutövning bygger till stor del på antagande av policy för att uppnå miljökvalitetsmålen
(Grip 2013). Målen Begränsad miljöpåverkan och God bebyggd miljö (Naturvårdsverket 2017d)
behandlar å ena sidan utsläpp av växthusgaser och å andra sidan bebyggelsen miljöpåverkan. Det
sistnämnda miljökvalitetsmålet lyder: ”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas” (Boverket 2017d). Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret att
samordna och följa upp Sveriges miljökvalitetsmål och Boverket har det primära ansvaret för det
nationella arbetet med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö genom formulerande av olika policyer
(Grip 2013:34-35).

Mer trä i byggandet 2005

2005 antogs den nationella strategin Mer trä i byggandet (Ds 2004:1). Klimat- och miljöfrågor
belystes särskilt med hänvisning till Kyotoprotokollet och potentialen att genom ökat byggande i
trä minska byggandets klimatpåverkande effekter. I direktivet till uppdraget uppges att ”Trä är en
förnybar produkt som passar sig väl för en hållbar utveckling” och i den rapport som sedan
sammanställdes fastslås att ”Skogs- och träfrågor har stor nationell betydelse för miljö, ekonomi
och regional utveckling” (Ds 2004:1). 2008 lades dock strategin ner efter högljudd kritik från
industrin som menade att den var konkurrensvidrig (Berglund 2004; Andersson 2017).

Biobaserad ekonomi 2011

2011 gav regeringen Formas, Vinnova och Energimyndigheten uppdraget att utarbeta en
nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling.
Motiv till uppdraget var att minska beroendet av fossila råvaror och minska utsläppen av
växthusgaser i strävan att nå Sveriges långsiktiga vision om att inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären. Uppdraget ledde till rapporten Forsknings- och innovationsstrategi för en
biobaserad samhällsekonomi som publicerades 2012 och tydligt satte bioekonomin på kartan i
Sveriges (Formas 2012).

Nationellt skogsprogram 2017-

I skrivande stund arbetar regeringen i dialog med organisationer i det civila samhället och
myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är att ”Skogen
- det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av
en växande bioekonomi” (Regeringskansliet 2017c).
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4.3. Forskning och utveckling

Miljökvalitetsmål med efterföljande policys har legat till grund för nationella forskningsanslag och
utvecklingssatsningar i syftet att styra mot ökat utveckling av den svenska bioekonomin och en
utvecklad skogsindustri med fokus på bl.a. ökat byggande i trä.

Program för utveckling av svensk skogsnäring
Vid regeringskonferensen i Skellefteå̊ 1997 presenterades ett program för utveckling av svensk
skogsnäring. Detta program ledde till strategiska satsningar på svensk skogsnäring såsom på
utveckling av träbaserade byggsystem och forskningsprogram inom det skogsindustriella och
trätekniska området. En omfattande nationell satsning gjordes på svensk skogsindustri med
dåvarande verket för näringslivsutveckling NUTEK som ansvariga (Vinnova 2006).

Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020

2004 fick Formas i regeringsuppdrag att ”i samverkan med andra finansiärer utveckla förslag till
ett nationellt forskningsprogram för skog i formen av en strategi för skoglig och skogsindustriell
forskning.” Uppdraget ledde till Forskningsstrategi 2005: Nationellt program för skogssektorforskning där
Formas fastställde behovet av en statlig satsning för långsiktig kunskapsuppbyggnad med
utgångspunkt i att ”öka skogens olika värden och användning av skogens produkter och tjänster”
(Formas 2005). Under 2006 publicerades en nationell strategisk forskningsagenda för den
skogsbaserade näringen i Sverige, NRA, med fokus på att stimulera till samordning mellan
aktörer såsom näringsliv, offentliga finansiärer och forskningsutförarna (SOU 2006:81).

Trästad

Den statliga träbyggnadsstrategin 2005-2008 var startskottet till den nationella satsningen Trästad
2012, ett projekt 2010-2012, med fokus på att utveckla det moderna träbyggandet i Sverige och
kommuners möjlighet att utveckla byggandet i trä. Ledningsgrupp bestod av landshövding i
Västerbotten, Dalarna och Kronoberg tillsammans med regionrådet i Västra Götalandsregionen
och 17 kommuner medverkade i projektet (Westerlund 2012). Efter projektets avslutande
bildades Trästad Sverige vilket var ett resultat av ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen
Västerbotten fick 2013 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 för att därmed bidra till att de svenska nationella klimatmålen kan nås” (Skogsriket
Västerbotten 2014).
Idag utgör Trästad Sverige ”en nationell plattform för kunskapsutbyte för kommuner, län och
byggherrar” (Träbyggandskansliet 207b). I Trästadsrådet ingår företrädare för kommunerna
Växjö, Falun, Skellefteå och Skövde samt representanter för SABO och ett antal privata aktörer
inom bostads- och byggsektorn (Skogsriket Västerbotten 2014).

Bioinnovation

BioInnovation är en forsknings- och utvecklingssatsning till följd av den nationella policyn
Biobaserad ekonomi. BioInnovations vision är fram till 2050 ha ställt om till en bioekonomi och
med målsättningen att ”öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade
sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material,
produkter och tjänster” (BioInnovation 2017). Satsningen finansierades initialt av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas men nu även av de intressenter från näringsliv, akademi, institut
och offentlig sektor som deltar. Bioinnovation är dels en kunskapsplattform och bedriver
innovationsprojekt (BioInnovation 2017).
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4.4. Administrativa styrmedel

För att identifiera de administrativa styrmedel som möjliggör respektive begränsar kommuners
förutsättningar att styra mot ökat byggande i trä behöver man titta på ett antal regelverk. Bland
dessa är de jag inom ramen för denna uppsats primärt kommit i kontakt med Miljöbalken (MB),
Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Lagen om offentlig upphandling
(LOU). Flera frågor som uppkommer i denna uppsats ligger i gränslandet mellan byggfrågor och
planfrågor.

Fysisk planering

Plan- och bygglagen, (PBL) är ett utpekat styrmedel för att reglera planläggningen av mark, vatten
och byggande. I dess portalparagraf fastställs dess syfte:
”Syftet med lagen är, att med beaktande av den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer” (PBL 2010:900 1§, egen kursivstil).

Portalparagrafen talar endast om hållbar livsmiljö för människorna, inte direkt om klimatpåverkan.
Grip (2013:46) fastställer att inte heller övriga paragrafer i PBL är ”så klart formulerade att de ger
kommunerna möjlighet att juridiskt driva att användning av mark och vatten ska ske utifrån
resurshushållning och kretsloppsanpassning”. Istället tydliggör PBL i första hand hur olika
intressen ska avvägas i samband med planläggning (Grip 2013).

Översiktsplanen

Översiktsplanen som ska redovisa grunddragen i den avsedda användningen för mark- och
vattenområden samt den framtida bebyggelseutvecklingen och är inte juridiskt bindande – men
det är obligatoriskt att ha en översiktsplan (Boverket 2017e).
I PBL står att kommunerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling (2010:900, egen kursivstil).
Boverket (2017f) skriver att ”exakt vilka mål, planer, program och strategier som kommunen bör
ta hänsyn till i översiktsplaneringen går inte att säga eftersom dessa ändras över tid.” och vidare
att ”Det är upp till kommunen att bedöma vilka som är relevanta för kommunens hållbara
utveckling och den fysiska planeringen.”. Det gäller dock i relation till avsedd användning av
mark- och vattenområden, huruvida det ska exploateras och med vad, snarare än val av
tillvägagångssätt.

Planprogram

Kommunen kan i ett planprogram ”ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt
program” (Boverket 2014b). Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är
kommunen själv som avgör om det behövs (Boverket 2014b).
Syftet med ett planprogram är att underlätta detaljplanearbetet genom att ange mål och
utgångspunkter för planarbetet. Boverket (2014b, egen kursivstil) skriver att planprogram ”kan
upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner
inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta
frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.”
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Boverket (2017g) skriver själva ”att det finns en stor osäkerhet över hur planprogram ska
användas, vad det kan innehålla, vad det är som prövas och hur processen ska gå till och om
programmet ska antas av kommunen och i så fall av vilken instans”.

Detaljplanen

Detaljplanens innehåll regleras huvudsakligen i PBL 2010:900 Kap 4. Reglering med detaljplan och
områdesbestämmelser.

Planbeskrivning

Tillsammans med detaljplanen ska en planbeskrivning finnas som beskriver hur detaljplanen ska
förstås och genomföras. I PBL (2010:900) fastställs (urval med hänvisning till förutsättningar att
styra mot byggande i trä) att planbeskrivningen ska innehålla en redovisning
av planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd att genomföras, de
överväganden som har legat till grund för planens utformning samt illustrationsmaterial som
behövs för att förstå planen.
Med hänvisning till hur planen är avsedd att genomföras ska i planbeskrivning bl.a.
organisatoriska och tekniska åtgärder framgå och det ska i planbeskrivning ”framgå om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett
eller flera sådana avtal” (proposition 2013/14:126, egen kursivstil).
Det finns med utgångpunkt i regleringar av planbeskrivning i PBL flera möjliga sätt att hänvisa till
byggande i trä.

Planbestämmelser

I PBL regleras detaljplanen rättsligt genom planbestämmelser såsom användningsbestämmelser
(placering), egenskapsbestämmelser (utformning) och administrativa bestämmelser (utförande) (Adolfsson
& Boberg 2013).
De bestämmelser ned relevans för styrning för byggande i trä är främst egenskapsbestämmelser.
Det finns med hänvisning till egenskapsbestämmelser möjlighet att för kommuner reglera höjd på
byggnader i detaljplan (PBL 2010:900). Byggande i trästomme medför i regel att varje våning blir
några centimeter högre vilket kan ses som en begränsning med hänvisning till befintliga
detaljplaner (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017). Det finns även möjlighet
att i detaljplan reglera våningsantal (PBL 2010:900) vilket möjliggör en exkludering av reglering av
byggnadshöjd i samband med detaljplaneläggning.
Boverkets (2014c) beskriver ett generellt problem med tolkning av bestämmelser i detaljplaner
med hänvisning till definition av byggnadshöjd, totalhöjd, nockhöjd men även våning, vind och
källare. När det gäller tolkning av detaljplan vid prövning av bygglov skriver Boverket (2016b,
egen kursivstil) dock:
”En grundprincip vid en prövning är att planens bestämmelser ska tolkas i enlighet med den lagstiftning
och den praxis som gällde när planen antogs. Skälet är att planen inte ska ges ett annat materiellt innehåll
än vad den hade när den antogs, så att planen får en annan innebörd än vad planförfattaren
avsåg. […] När det gäller begreppen byggnadshöjd och våningsantal är tolkningen dock
särskilt reglerad.”

Om byggande i trä ska vara möjligt, utan upprättande av ny detaljplan, är med andra ord
beroende av när befintlig detaljplan antogs.
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Bland egenskapsbestämmelser finns även möjlighet att ’om det är motiverat’ bestämma
fasadmaterial, taktäckningsmaterial och färgsättning (Adolfsson & Boberg 2013:157). Utöver
dessa egenskapsbestämmelser finns i planbestämmelser ingen möjlighet att reglera
byggnadsmaterial, såsom eg. stommaterial.

Miljökonsekvensbeskrivning

I fysiska planer ska miljökonsekvensbeskrivningar göras som redogör för påverkan på miljön av
planerad exploatering enligt krav i Miljöbalken. I PBL (2010:900 34§) fastställs ”att om planen
kan antas få en betydande miljöpåverkan ska fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket Miljöbalken.”.
Lagstiftningen (1998:808) är begränsad till att gälla påverkan på närmiljön, ej global
klimatpåverkan. I MB (1998:808) regleras vid fysisk planering primärt inventeringar av
naturresurser (påverkande) än förslag på hur man planerar (begränsande) eller reglerar (tvingande)
för ett resurssnålt samhälle (Boverket 2016c).

Förbud mot kommunala tekniska särkrav

Detaljplanen är vidare en juridisk överenskommelse ”bunden till fastigheten, där olika parters
rättigheter och skyldigheter är klargjorda”. 2014 ändrades reglerna i plan- och bygglagen gällande
kommuners möjlighet att ställa egna krav på tekniska egenskaper vid planläggning. Om en kommun
ställer sådana krav är de utan verkan (SKL 2014). I PBL (2010:900, 8 kap §4) fastställs
lagstiftning:
”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där
kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett
byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i
samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är
dessa krav utan verkan.”

Förbud mot kommunala särkrav gäller tekniska egenskapskrav. I regeringskansliets promemoria
’Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar’ fastslås (Regeringskansliet 2013, egen
kursivstil):
”En reglering av särkraven omfattar kommunernas möjligheter att ställa egna krav på
tekniska egenskaper när kommunen agerar i egenskap av myndighet. Däremot påverkar den
föreslagna regleringen inte kommunens möjlighet att bestämma om utformningskrav för olika
byggnadsverk, t.ex. att byggnader ska ha en visst arkitektonisk utformning, viss höjd eller ett
visst fasad- eller takmaterial. […] En kommun kan även i fortsättningen ställa krav på att
en byggnad t.ex. ska ha fasader av trä eller glas.”

Boverkets byggregler (BBR)

Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk antogs i lag 1994 (1994:847) vilket möjliggjorde
byggnation med trästomme i mer än två våningar efter 20 års förbud. Bakgrunden var en
anpassning till EU-lagstiftning (Boverket 2017b).
Krav på byggnadsverks tekniska egenskaper återfinns i PBL (2010:900, 8 kap, §4) och består av
10 tekniska egenskapskrav. Boverkets Byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd
för att uppfylla dessa tekniska egenskapskrav. Egenskapskrav (3) ’Hygien, hälsa och miljö’ är
begränsat att gälla risker för användarnas eller grannarnas hygien och hälsa och för egenskapskrav
(6) ’Energihushållning och värmeisolering’ fastställs att utsläpp till omgivningen och
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energianvändning gäller under drift av byggnaden och vidare att material och byggprodukter som
används i en byggnad inte i sig eller genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö
negativt (BBR 2011-2017, egen kursivstil).
I sammanhanget kan noteras att vad som avses med tekniska egenskaper i BBR är begränsat till
att avse närmiljön och miljöpåverkan under drift. Det handlar inte om krav som är kopplade till
globala miljöfrågor för ett hållbart samhälle eller koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv.

Markanvisningar och exploateringsavtal

Riksdagen beslutade 24 juni 2014 om en ny lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploateringsavtal,
markanvisningar och förutsättningarna att ställa egna krav på byggandet. Avtalslagen (1915:218),
Kommunallagen (1991:900) och Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser som
har betydelse vid utarbetandet av dessa avtal. Det är t.ex. inte tillåtet att i förväg avtala om
innehållet i en detaljplan.

Legaldefinition av markanvisningar och exploateringsavtal

Med de nya reglerna kom legaldefinitioner av markanvisningar och exploateringsavtal. En
markanvisning definieras som ”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande” (Lag
2014:899, egen kursivstil).
Exploateringsavtal definieras sedan 2015 i Plan- och bygglagen (2010:900) som ”ett avtal om
genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare
avseende mark som inte ägs av kommunen”.

Riktlinjer för mark- och exploateringsavtal

De nya reglerna innebär även att kommuner ska anta riktlinjer för sina markanvisningar
respektive exploateringsavtal. Riktlinjerna avser mål för kommunens verksamhet och fattas av
kommunfullmäktige (Moberg 2015, egen kursivstil). Nedan krav på innehåll vad gäller riktlinjer
för markanvisningar:
”En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning.” (Lag 2014:899, egen kursivstil).

En kommun kräver ofta upprättande av exploateringsavtal som villkor för detaljplaneläggning
inför exploatering av ett markområde. Det har det tidigare inte funnits någon särskild lagreglering
angående exploateringsavtal (Moberg 2015). Plan- och bygglagen (PBL 2010:900, 6 kap)
innehåller sedan 2015 bestämmelser som reglerar innehållet i exploateringsavtal:
”Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå
exploateringsavtal.”
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Kommunala krav respektive tekniska särkrav i mark- och exploateringsavtal

Av intresse med hänvisning till byggande i trä är de möjligheter respektive begränsningar att ställa
kommunala krav (ref. ej till kommunala särkrav med hänvisning till tekniska egenskapskrav) i
riktlinjer för markanvisningar respektive i exploateringsavtal. Lagstiftning möjliggör kommunala
krav i riktlinjer i markanvisningar men inte riktlinjer för exploateringsavtal. Olof Moberg,
förbundsjurist SKL, skriver med hänvisning till markanvisningar att ”Förutom rent allmänna villkor
kan det bli fråga om bedömningar beträffande till exempel val av upplåtelseformer, kvalitets- och miljöprofil
hos byggherren, möjligheten att bygga kostnadseffektiva bostäder, kvalitet och nytänkande i fråga
om utformning och bebyggelsestruktur.” (Moberg 2015, egen kursivstil).
När det gäller kommunens egna mål- och policydokument bör dessa dock analyseras med hänsyn
till de nya reglerna om förbud mot tekniska egenskapskrav. Dessa typer av krav kommer att
sakna verkan i markanvisningar (SKL 2014). Detta förklaras på ett pedagogiskt sätt av Eidar
Lindgren, tekn. lic. och högskoleadjunkt, Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, i
debattartikel i Dagens Samhälle (Lindgren 2016):
”a) kommunen själv bygger på egen mark respektive
b) kommunen skriver markanvisningsavtal med ett bolag som förvärvar kommunens mark
och därefter bygger.
Uttalandet att det inte finns något förbud mot särkrav stämmer om författaren avser enbart
det första fallet. Det vill säga då kommunen som byggherre eller fastighetsägare uppför
byggnader för egen del, till exempel skolor. Men slutsatsen stämmer inte för de fall då
kommunen överlåter sin mark till ett byggbolag för genomförande av en detaljplan”

En detaljplan ska som tidigare klargjort innehålla mark- och/eller exploateringsavtals men får inte
innehålla tekniska särkrav.

Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) gäller för upphandling av en upphandlande
enhet. De upphandlande enheterna som berörs av LOU är staten, kommunen (inklusive
kommunala bolag) samt landstinget (LOU 2016:1145, kapitel 1, § 2). Med upphandling avses,
med hänvisning till byggande, ”offentlig åtgärd som vidtas i syfte att anskaffa […]
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt” (LOU 2016:1145 Kap 1, §2). Upphandlingen
ska vara affärsmässig och följa konkurrenslagstiftning (Upphandlingsmyndigheten 2017a).

Upphandling som styrmedel för samhällspolitiska mål

Upphandlingsmyndigheten (2017b) skriver att offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för
att nå samhällspolitiska mål såsom det nationella miljökvalitetsmålet för att bidra till en hållbar
utveckling. Vidare slår upphandlingsmyndigheten fast att en ”Upphandlande myndighet har stor
möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem.”
(Upphandlingsmyndigheten 2017b).

Upphandlingsförfarande

Det finns tre huvudsakliga former för upphandling (över tröskelvärden), s.k.
’upphandlingsförfaranden’. Dessa är öppet förfarande (där alla leverantörer får lämna anbud),
selektivt förfarande (där alla leverantörer kan ansöka om att få delta) och förhandlat förfarande
(där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer). Både vid öppet och selektivt
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förfarande får den upphandlande myndigheten ställa krav som produkten ska uppfylla – när
kraven är uppfyllda gäller lägsta pris (Konkurrensverket 2017a).
Utöver dessa förfaranden finns även konkurrenspräglad dialog, förfarande för inrättande av
innovationspartnerskap samt projekttävling som kan användas under vissa omständigheter
(Konkurrensverket 2017a).

Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog får användas bland annat om avtalet är särskilt komplicerat såsom i fall när
”den upphandlande myndigheten inte kan definiera de tekniska medel som tillgodoser
myndighetens behov/mål eller inte kan ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett
projekt”. Bedömning av anbud baseras på ’bästa förhållandet mellan pris och kvalitet’
(Konkurrensverket 2017b).

Innovationspartnerskap

Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får användas vid behov av lösningar som inte
finns på marknaden. Upphandlingsmyndigheten skriver att förfarandet ”kan vara bra att använda
när den upphandlande myndigheten vill ha ett långtgående samarbete med leverantören, eftersom
forskning, utveckling och anskaffning genom partnerskapet sker i en sammanhängande process”
(Upphandlingsmyndigheten 2017c). Syftet med innovationslösning är ”att nya innovativa
lösningar inte ska utestängs eller missgynnas” (Konkurrensverket 2014).

Projekttävling

En projekttävling syftar till ”köpa en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till
vinnande bidrag”. För projekttävling ska upphandlande myndighet informera om tävlingen
genom en annons och redogöra för kriterier för bedömning. Efter projekttävlingen kan
upphandlande enhet även tilldela ett tjänsteavtal till vinnaren av projekttävlingen genom ett
förhandlat förfarande (Konkurrensverket 2017c).

Upphandling av entreprenadform

Ett byggentreprenadkontrakt definieras i LOU (2016:1145, 1 kap §9) som ”ett kontrakt som
avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en
verksamhet”. Konkurrensverket (2015) skriver att val av upphandling av entreprenadform av
byggande styr hur ansvaret fördelas mellan sig och entreprenören/entreprenörerna.
Det finns huvudsakligen tre entreprenadformer: totalentreprenad, utförarentreprenad och
funktionsentreprenad. Konkurrensverket (2015) skriver att val av entreprenad på olika sätt
påverkar konkurrensen men att gränserna dem emellan i praktiken ofta är flytande.

Totalentreprenad

Upphandling av totalentreprenad innebär att ”entreprenören projekterar och utför byggnaden i
överensstämmelse med funktionskrav eller ett program som beställaren tillhandahåller”
(Konkurrensverket 2015).
Inom ramen för totalentreprenad är det dock vanligt med s.k. ”partnering” även kallad
samverkansentreprenad. Detta innebär ”att samtliga parter skall arbeta i team med öppen
ekonomisk redovisning, gemensamma mål och ett stärkt förtroende för varandra” (Johansson
2006:11-12). Konkurrensverket (2015) skriver att ”Partnering är en samverkansform som ryms
inom gränserna för de befintliga entreprenadformerna men är mest applicerbart på traditionell
totalentreprenad.”
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Utförandeentreprenad

Upphandling av utförandeentreprenad (generalentreprenad alternativt delad entreprenad) innebär
i korthet att upphandlande enhet står för projektering såsom bygghandlingar och ritningar och
därefter upphandlar en entreprenör som utför arbetet. Vid generalentreprenad är entreprenaden
ansvarig för upphandling och vid delad entreprenad ansvarar den upphandlade enheten för
upphandling av nödvändiga underentreprenaderna. Detta gör att den upphandlande enheten och
entreprenaden jobbar sida vid sida (Konkurrensverket 2015).

Funktionsentreprenad

Upphandling av funktionsentreprenad innebär att beställaren formulerar sina mål i funktionella
termer och entreprenören roll blir att lösa de funktionella kraven (Engström 2017). Sundén et al
(2015) skriver att funktionsupphandling har potential att bana vägen för en minskad
klimatpåverkan från byggprocessen vilket även betonas av Gustafsson et al (2015:41).
Gustafsson et al (2013:41) skriver att ”en form av funktionsentreprenad skulle vara en lämplig
upphandlingsform för flervåningsbostadshus i trä” med utgångspunkt i att det
funktionsupphandling är möjligt att uppge långtgående funktionskrav i upphandlingsförfrågan.

Styrning av kommunala bolag

Lagstiftning som påverkar kommunens möjlighet att styra de egna kommunala bolagen, med
byggverksamhet, är primärt Kommunallagen (1991:900) och Lagen (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag. I kommunallagen anges ramarna för kommunens ägande av
bolag. SABO & SKL (2013) skriver att ”Den kommunalrättsliga ramen för ägarens inflytande
kort kan beskrivas så att kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med bolagets
verksamhet.” Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att
främja bostadsförsörjningen i kommunen (SABO & SKL 2013).

Affärsmässiga principer

Enligt Kommunallagen (1991:900) får kommunala bolag inte driva företag i vinstsyfte och därför
inte ta ut högre avgifter för sina tjänster och produkter än vad de kostar att producera. Denna
regel gäller dock inte för allmännyttan. I Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag fastställs att all verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i syfte att
inte snedvrida konkurrens. Enligt SABO & SKL (2013) innebär detta krav även ”att bolagen av
sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till
privata konkurrenter”.

Ägardirektiv

Ett styrinstrument kommunen har att styra sina bolag är genom ägardirektiv. SABO & SKL
(2013) skriver att bolagsordning och ägardirektiv är ”kommunens formella redskap för
ägarstyrning”. En bolagsordning måste enligt lag finnas och är ett juridiskt bindande avtal.
Ägardirektivet är frivilligt men om det upprättas är även det juridiskt bindande. Det är
kommunens uppgift att driva arbetet med ägardirektiv och det finns i lagen utrymme att fastställa
såväl ekonomiska som ekologiska utgångspunkter (Boverket 2013; SABO & SKL 2013).

Miljöcertifiering

Med hänvisning till styrning mot ekologisk hållbarhet genom ägardirektiv är det vanligt att
kommunala bolag tar beslut om krav på miljöcertifiering för det egna byggandet. Exempel på
sådan miljöcertifiering är BREAM och Miljöbyggnad. Miljöbyggnad (som jag tittat närmre utifrån
resultat av fallstudie) innehåller krav på ’stommen och grundens klimatpåverkan’ som
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bedömningskriterier för nyproducerade byggnader. För stommen och grundens klimatpåverkan
ska s.k. EPD:er (miljövarudeklaration) göras med hänsyn till livscykelfaser och omfattar
klimatpåverkan från utvinning till tillverkning och förpackning (SGBC 2017).
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5. FALLSTUDIER OCH RESULTAT
5.1. Inledning

Resultat av fallstudier nedan presenteras med syfte att besvara den första huvudfrågeställningen
Hur styr kommuner – med träbyggnadsstrategi –mot ökat byggande i trä? med tillhörande delfrågor och
ligger till grund för analys.

5.2. Växjö
Bakgrund

Det var året efter den nationella strategin ’Mer trä i byggande’ (Ds 2004:01) som Växjö antog sin
första kommunala träbyggnadsstrategi med samma namn (Växjö kommun 2005a).
I samband med att Trästad 2012 skulle avslutas var Växjö värd för ett avslutningsevent inom
ramen för Forum Holzbau (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017). 2012 hade även de tre regionförbunden
Jönköpings län, Södra Småland och Kalmar län och de tre Länsstyrelserna i Småland (Kalmar,
Kronobergs och Jönköpings län) tagit fram en gemensam strategi för hur offentliga aktörer skulle
arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland (Pihlqvist & Eifrém
2011). Året därefter 2013 antog Växjö kommun en förnyad träbyggnadsstrategi Växjö – den
moderna trästaden med målsättningen att fram till 2015 skulle 25 %, och fram till 2020 50 %, av all
nybyggnation inom kommunkoncern byggas i trä (Växjö kommun 2013a). I den förnyade
strategin presenteras den s.k. Trippel Helix-modellen och kommunen skriver ”För att lyckas med
att öka användandet av trä i byggandet krävs ett starkt samarbete mellan Växjö kommun,
akademin och näringslivet”. I skrivande stund arbetar Växjö kommun med att förnya
träbyggnadsstrategin.

Forum

I forumskedet ska förutsättningar identifieras, en gemensam bild av vad som ska göras och varför
behöver skapas och samarbetspartners identifieras. Har en gemensam bild skapats?

Förutsättning – redan pionjärer i träbyggnad

Redan innan den första träbyggnadsstrategin antogs hade det i Växjö byggts en hel del i trä.
Samma år, 1994, som förbudet mot att bygga hus över två våningar med trästomme avskaffades,
byggde f.d. Värendshus (kommunalt bolag) seniorboendet Kvarngården i Växjö, ett trevåningshus
med trästomme som kom att bli den första byggnad som uppfördes i enlighet med de nya
byggreglerna (VKAB 2016:10, 23; Kommunpolitiker 1 Växjö kommun, 2017). Strax därefter,
1996, byggde skogskoncernen Södra skogsägarna tillsammans med Skanska Sveriges första moderna
5-våningshus i trä på Välludden i Växjö som ett demonstrationsbygge i syfte att utveckla
träbyggnadstekniken efter ändringar i regelverket. Ett forskningsprojekt initierades
’Flervåningsbyggnader med trästomme och lätta bjälklag’ (VKAB 2016:10, 24). Serrano (2009:21)
skriver i ’Uppföljnings- och dokumentationsprojektet Limnologen - Översikt och
delprojektrapporter i sammanfattning’:
”Södra Skogsägarna tog initiativ till Välludden i Växjö. Kommunen engagerade sig starkt i
projektet genom markbyten, detaljplan och i juryn för den tävling som utlystes.”

2002 stod Videum AB, det helägda kommunala utvecklingsbolaget, med uppgift att förse
med lokaler på Linnéuniversitetets campus, som byggherre för Uppfinnaren samt Hus M.
Uppfinnaren, två kontorshus i trä på Linnéuniversitetets campus, med stomme av pelar26

balksystem i trä samt Hus M tillhörande Linnéuniversitetets träinstitution vilket då blev Sveriges
största trähus (VKAB 2016).
Uppfinnaren var ett resultat av en arkitekttävling 1999 och har fått Växjö kommuns byggnadspris
(Arkitekturguide 2012:47). Arkitekter på Arkitektbolaget AB, som vann tävlingen, berättar:
”Uppfinnaren var ett utvecklingsprojekt med det kommunala bolaget Videum inblandade.
Vi vann arkitekttävlingen och i projektet testade vi mycket, det var ett experiment.”
(Arkitekt 1 & 2 Arkitektbolaget AB, Växjö, 2017)

Hus M byggdes på universitetets träinstitution ritades först i betong men efter ”en livlig debatt
med professorerna ledde till att det istället då blev Sveriges största trähus” (Serrano 2009).
”Linnéuniversitetet (LNU) och Videum hade hittat samarbeten då man pratar tom Mhuset. Kommunen var ägare av marken och hus M byggdes med eget kommunalt bolag.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017)

Förutsättning – samverkan redan på plats

Sammanfattningsvis påvisar ovan exempel på byggnation i trä inte endast att det i Växjö hade
byggts i trä före träbyggnadsstrategi, utan även att kommunen tidigt varit engagerade genom egna
kommunala bolag och att kommunen bistått i markbyten och i detaljplanering. Kommunen hade
vidare redan före träbyggnadsstrategin verkat för att stärka det lokala näringslivet och
universitetet. Forskare på Linnéuniversitetet bekräftar kommunen och universitets nära
samverkan:
”Samarbetet med kommunen och företag har varit en nyckelfaktor under hela
uppbyggnadsskedet av institutionen om man tittar från på början av 2000-talet.” (Forskare
2 LNU, Växjö, 2017)

Södra skogsägarna och Linnéuniversitetet hade sedan 90-talet haft ett samarbete för att utveckla
skogsnäringen, bl.a. genom programmet Wood design and technology, resultat av en Vinnova-satsning:
”Jag blev hänvisad till en forskningstjänst på Södra skogsägarna som hade en koppling till
Linnéuniversitetet. Det var genom ett program som hette Wood design and technology i
slutet av 90-talet. Vi har successivt kunnat växa oss starkare och starkare.” (Forskare 2
LNU, Växjö, 2017).

Satsningen var en direkt följd av det program för utveckling av svensk skogsnäring som hade
presenterats vid regeringskonferensen i Skellefteå̊ 1997 (Vinnova 2001). En del bestod i att skapa
ett antal noder eller kluster för detta, varav ett i Växjö, med syftet ”att skapa en stark forskningsoch utbildningsmiljö för förädling av trä och att Växjö universitet skulle bli en attraktiv partner
till industrin framför allt träindustriklustret i Sydsverige”. Programmet Wood Design and Technology
omfattade två̊ huvudområdena marknadsstyrd produktutveckling och utveckling av byggsystem
och pågick 2000-2006 (Vinnova 2006).
Forskare vid Linnéuniversitetet berättar om hur samarbetet mellan Södra Skogsägarna och LNU
med tiden växt och utvecklats till ett samarbete med fler aktörer, däribland kommunen:
”Det finns ett naturligt utbyte med Södra Skogsägarna. De rekryterar härifrån och vi
samarbetar med dem genom forskningsprojekt. På det sättet var Södra en viktig pelare
precis i början, men det har växt sig till att bli fler aktörer. Det som nu heter CBBT,
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Centrum för boende och byggande i trä, där är Södra skogsägarna och vi med - men även
kommunen.” (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017)

Kommunen har genom sin medverkan i CBBT samverkat med såväl Södra Skogsägarna som
Linnéuniversitet (LNU).

Identifiering av aktörer och av gemensamma intressen

Kommunen identifierade tidigt universitetet och skogsnäringens (och då spec. Södra
skogsägarna) intresse av att utveckla skogsnäringen och byggande i trä. Intresset fångades upp av
kommunen som en möjlighet att stärka kommunen och ledde så småningom till antagandet av
den första träbyggnadsstrategi. Denna bild bekräftas återkommande i intervjuer med
kommunpolitiker och kommuntjänstemän:
”Från början handlade det mest om att vi bor i skogrika län och har mycket träbaserad
industri, så att bygga i trä var ett sätt att hitta fler användningsområden för materialet.
Södra skogsägarna hade börjat bygga i trä och hade ett samarbete med LNU och var
pådrivande. Sen hade vi har en politiker, med tidigare kopplings till Södra skogsägarna och
till Linnéuniversitetet, som la fram en motion i kommunfullmäktige 2005 Mer trä i byggandet.
Och då kom denna trippel helix modellen till.” (Kommunpolitiker 1 Växjö kommun,
2017).
”Södra skogsägarna tyckte det var viktigt att använda trä i byggandet. Och då började vi
titta på det. Det kändes i början lite som en forskningsgrej, men sen blev det bostäder som
folk kunde bo i. Sen har detta malt fram av olika intressen: Södra skogsägarna, universitet
och ett intresse hos både politiker men framförallt väldigt duktiga tjänstemän. Det har gjort
att träbyggnadsstrategin varit väldigt lätt att utveckla. Vi har fångat upp ett intresse och vi har
varit eniga.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).
”Träet finns här och det finns ett näringsliv här som vill trä. Och så har vi universitetet
med sina utbildningar och forskning kring trä. När kommunen med sitt hållbarhetstänkt Europas grönaste stad - landade in till oss och man samtidigt lättade på byggreglerna som
gjorde det möjligt att bygga högre i trä så öppnade det upp nya vägar för tankarna och
kommunen fångade ann intresset att bygga i trä.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret
Växjö kommun 2017)

Sedan kommunen 2005 antog en träbyggnadsstrategi har de löpande arbetat med att identifiera
samarbetspartners och medverka till processer som främjar byggande i trä. Växjö kommun är en
nyckelaktör i flera nationella och internationella nätverk för byggande i trä. Det framgår vidare att
kommunens satsning på byggande som till en början primärt handlade om att stödja den
skogsnäringen och universitetet med tiden kom att byta fokus och med ett nytt primärt fokus.

Skapande av ett gemensamt syfte – från näringspolitik till miljöpolitik

Det som startade som ett intresse från kommunen sida att stödja skogsnäringen och universitet
kom att utvecklas till en politisk fråga med ett tydligt fokus – ett medel mot att bli en
fossilbränslefri kommun. Växjö kommun hade redan 1996 satt sikte på att bli en fossilbränslefri
kommun (Växjö kommun 2006a; Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017) och
2011 antogs ett miljöprogram med åtgärder för ett fossilbränslefritt Växjö (Växjö kommun 2011).
I miljöprogram från 2014 lyder målbild; ”All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara
material, huvudsakligen trä” och vidare under ’Mätbara mål för Fossilbränslefritt Växjö’ bl.a att ”I
Växjö kommun ska 50 procent av all kommunal nybyggnation vara träbaserad senast år 2020”
(Växjö kommun 2014).
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Kommunen har sedan målsättningen om att bli en fossilbränslefri kommun arbetat aktivt med att
profilera sig som en miljö- och klimatkommun och har slogan ’Europas grönaste stad’.
Kommunen är med i föreningen Klimatkommunerna, en förening för kommuner, landsting och
regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete med syfte ”att minska utsläppen av
växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda
exempel” (Klimatkommunerna 2017). Växjö kommun har vunnit flera priser för deras
miljöengagemang och fick 2007 av EU-kommissionen priset Sustainable Energy Europe Awards för
deras arbete inom ramen för ’Fossilbränslefritt Växjö’. Kommunen har återigen blivit nominerade
till ett europeiskt miljöpris, European Green Leaf Award 2018, som tilldelas en stad som ”arbetar för
bättre miljö, skapar grön tillväxt och samverkar med resten av samhället i miljöfrågor”
(Smålandsposten 2017). En viktig hörnsten i kommunens miljö- och klimatarbete har blivit dess
fokus på vikten av byggande i trä som medel för att bli en fossilbränslefri kommun.
I första träbyggandsstrategi Mer trä i byggandet uppges, parallellt med motiven att stärka skogs- och
träindustrin samt att stötta universitetet, att ”En satsning på träbyggande är i linje med Växjös
miljöengagemang”) med hänvisning till hur byggande i trä bidrar till minskad klimatpåverkan från
byggande (Växjö kommun 2005a:1, 3-4). Den förnyade träbyggnadsstrategin Växjö – den moderna
trästaden 2013 innehåller än mer kopplingar till kommunens målsättning om minskade
koldioxidutsläpp i enlighet med kommuns miljöprogram Ett fossilbränslefritt Växjö. Vidare hänvisas
i den förnyade träbyggnadsstrategin till den regionala strategin Tänk trä för ett hållbart Småland med
målsättningen om Småland 2020 som ledande träregion (Växjö kommun 2013a: 4-5).
Jag har frågat varje intervjuperson om varför byggande i trä är viktigt. Det kan tyckas som en
trivial fråga men resultaten indikerar en viktig sak – såväl kommuntjänstemän och
kommunpolitiker som kommunens samarbetspartners betonar vikten av att bygga i trä för
klimatets skull:
”Byggande i trä har blivit en klimatfråga, att bygga i trä har blivit ett sätt att styra utvecklingen mot ett
hållbart klimat. Det ingår i vår klimatstrategi, och utgör en viktig del” (Kommunpolitiker 1
Växjö kommun, 2017).
”Huvudsakliga skälet är för miljöns skull. Ser man på livscykelperspektiv har träbyggnation från
ax till limpa betydligt lägra CO2 en än en konventionell byggnad i betong. Sen bor vi i en
region med mycket trä och har skogsföretag här nere. Vi har även träforskning på
universitetet och förutsättningar att nyttja trä på bästa sätt. Och det kan vara en
konkurrensfördel givetvis, ett sätt att marknadsföra kommunen.” (Tjänsteman 2
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
”Huvudspåret är miljö, helt klart. Men det finns många andra svar också. Vi har en tradition av
att bygga i trä i Småland sen urminnes tider och så har vi många aktörer inom trä och
byggsektorn här i regionen. För även energisektorn för oss är ju skog och trä.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).
”Om man tittar ur hållbarhets/miljösynpunkt så har trä visat sig ha vissa fördelar och då är det
ju viktigt att vi bygger i trä.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
”Ursprungligen tänkte jag nog att vi ska ta tillvara på den fina naturresurs vi har i Sverige.
En drivkraft har varit att förädla den produkten som vi har tillgång till. Men senaste 4-5 åren
så har också miljöfrågorna kommit in starkare. Det känns rimligt att använda en förnyelsebar
råvara i byggsammanhang.” (Forskare 2 LNU, Växjö, 2017).

Slutsatsen som möjligen kan göras är att kommunen intern, men även extern, har skapat en
gemensam bild om den kommunala träsatsningens förtjänster och nödvändighet.
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Identifiering av möjligheter och begränsningar

En av forumskedets processer är att identifiera planeringsförutsättningar – vilka är möjligheterna
respektive begränsningarna för att öka byggande i trä?

Politisk enighet och kontinuitet

Med hänvisning till möjligheterna för kommunen att styra mot ökat byggande i trä, pekas
kommunens långsiktighet och politiska enighet ut som ett ’vinnande koncept’:
”Det gäller att börja i rätt ordning och i det lilla. Så har det varit med trähusbyggandet. Vi
dundrade inte till 1994 eller 2005 att ’allt ska göras på en gång’. Vi har gjort detta stegvis.
Politikerna har varit eniga, men utan Hans Andrén och andra tjänstemän som arbetat aktivt med detta
så hade det varit betydligt svårare. Att vi har tjänstemän som är intresserade och att det finns
politiker som har modet är grundläggande. Jag tror vi har en samsyn som är
avgörande.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).
”På dispens uppförde vi våra första trähus 1990 emot rådande lagstiftning. Sen startade vi
ett träbyggnadsprogram 2005 och 2013. Det finns en struktur och kontinuitet i detta, med politiskt
modet i botten i kombination med duktiga och villiga tjänstemän. Det väsentliga i frågan om
handlingsutrymme är en tydlig vision och politiker som fattar beslut.” (Projektledare
träbyggnad VKAB, Växjö kommun, 2017).
”Växjö funkar nog ganska väl politiskt. Att kommunen haft den här långsiktigheten tillsammans
med näringslivet i över 20 år att gå i den här riktningen har varit en viktig del för att kunna
bygga upp institutionen och locka duktiga forskare att komma hit.” (Forskare 2 LNU,
Växjö, 2017).

Jag har i intervjuer samlat ett antal utpekade begränsningar som återkommer i intervjuer.
Identifiering av dessa är vidare nära sammanlänkade med de åtgärder som kommunen väljer för
att styra mot ökat byggande i trä.

Marknaden

Den första begränsningen är direkt kopplad till marknaden – begränsat utbud men även begränsad
efterfrågan. Dessa frågor är enligt informanter nära sammanlänkade: utan säkerställd efterfrågan
vågar inte marknaden växla upp produktionen:
”Det finns inte tillräckligt många produktionsanläggningar och inte heller på nära håll. Det är en
sak säga att man vill bygga i trä, men sen ska man kontakta Martinssons och Lindbäcks
som har fulla orderböcker för ett par tre år framåt.” (Kommunpolitiker 1 Växjö kommun,
2017).
”Det skulle behövas en större konkurrens på marknaden för att pressa priserna och minska
ledtiderna. Vi måste planera i väldigt god tid för att komma igång med byggen.
Diskussionen är levande för både Villa Vida och Södra som finns här men dom ser ju
samtidigt att det är en för liten produktionsvolym för att sätta upp en helt ny anläggning för tex
limträtillverkning.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
”För få gör stommarna, de stommarna vi har här är antingen från Norrland eller Österrike.
Titta hur mycket skog vi har här, men Södra skogsägarna och Villa Vida som vi har här
säger de att det är för liten efterfrågan.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).
”Vi har skogen här, men det är svårt för industrin i Småland att gå runt utan efterfrågan utifrån. I
nuläget är det inte vår skog vi jobbar med, eller så har vår skog åkt upp till Norrland för att
komma tillbaka.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
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”För att Södra eller Vida ska våga satsa på KL-produktion, dvs. korslaminerat trä och massivträ, krävs
det att det finns en total marknad i Sverige och i Europa. Där ligger en begränsning, marknaden
är inte där riktigt än.” (Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).

Kommunen arbetar aktivt med den identifierade begränsade faktorn som marknaden utgör
genom att själva som beställare skapa en marknad men även genom att arbeta för att få andra
kommuner ’på tåget’. Verksamhetsutvecklare träbyggnad, Växjö, berättar om kommunens
strategi:
”Vi stödjer den lokala industrin genom att skapa en marknad för träbyggande och öka konkurrensen på
byggmarknaden. Samtidigt kan Växjö själva inte skapa en marknad för trähus. För att
trähusindustri ska våga satsa så krävs det att vi är flera kommuner som gör det här
samtidigt. Och vi kan bara bidra till det genom att vara ett gott exempel.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).

Bristen på erfarenhet, kompetens och kunskap

Den andra begränsningen som framkommer i intervjuer är bristen på erfarenhet, kompetens och
kunskap inom träbyggnad. Denna bild bekräftas av samtliga aktörer, såväl kommuntjänstemän
och politiker som av kommunens samarbetspartners:
”Det finns behov av entreprenörer med erfarenhet för att få ner ledtid och kostnader. När vi väl
får erfarna entreprenörer kommer det börja hända saker.” (Tjänsteman 2
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
”Träbyggandet vad gäller flerbostadshus som utgångspunkt är i sin vagga, vi har inte en massa prefab
modeller som står och väntar på kö och ska landas in i olika kommuner och städer.”
(Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)
”De största hindren är ju konstruktören, det finns en brist på konstruktörer som tänker trä.
Konstruktionskunskap är ofta knuten till producenter som bygger i betong och få
fristående konstruktörer finns med kunskap om konstruktion i trä.” (Arkitekt 1 & 2
Arkitektbolaget AB, Växjö, 2017)
”En del större bolag har ju byggt upp hela sin anläggningsbark och personalkompetens på andra
byggsystem.” (Forskare 2 LNU, Växjö, 2017).

Även denna begränsning kopplar verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun och
kommunpolitiker till behovet av kommunala åtgärder:
”Universitetet vill vi också ha med för att utveckla trä som material, det är en fråga om att få ett
material som är i konkurrens med betong. Här har vi ett antal forskare, ett antal studenter,
som trillar ur som möjliga arbetstagare hos oss framöver. Precis den sortens arbetskraft
som vi vill ha, välutbildad med den här typen av miljökunskaper med sig.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).
”Det finns fortfarande kunskapsluckor och man bygger fortfarande traditionellt såsom
man gjort de senaste årtionden. Och man utbildar sannolikt också då rätt så traditionellt.
Utbildningsmässigt måste det göras mer. Det är därför viktigt att vi går hand i hand med
forskningen men även det privata näringslivet som bygger och på så vis kan bidra med
erfarenheter och kompetens.” (Kommunpolitiker 1 Växjö kommun, 2017).
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Begränsade kommunala möjligheter att styra

Den tredje begränsningen som i intervjuer framkommer är direkt kopplat till kommunens möjlighet
att styra mot ökat byggande i trä. I ’Växjödeklarationen’ som arbetades fram och skrevs under av
företagsnätverket Sustainable Småland, Linnéuniversitetet och Växjö kommun, uppmanar Växjö
Sveriges regering ”att åter låta Sveriges kommuner få gå före, när det gäller att ställa särkrav
angående miljö och energi vid markförsäljning.” (Växjö kommun, Sustainable Småland och
Linnéuniversitetet 2015). Deklarationen presenterades under Växjö ’Earth Week’. Deklarationen
bygger på Växjö kommuns målsättning om att bli en fossilbränslefri kommun senast 2030 (Växjö
kommun 2017a). Jag har i mina intervjuer frågat såväl tjänstemän som politiker vilka
begränsningar de upplever i styrande mot ökat byggande i trä. En önskan att återgå till
möjligheten att ställa kommunala särkrav har inte uppkommit, snarare framkommer ett tydligt
ställningstagande mot att kommuner ska kunna ställa krav på byggande i trä på privat mark (i
exploateringsavtal):
”Hade vi fått en standard överallt redan från början så hade vi inte haft en massa kommunala särkrav.
Så allt Boverket kan göra i det hänseendet är positivt, för då kan näringen bygga var som i
Sverige med samma typ av krav utan att behöva ändra sina strukturer.”
(Verksamhetsutveckare träbyggnad Växjö kommun, 2017).
”Jag tror att det vore felaktigt om riksdagen fattade beslutet att kommuner skulle kunna lägga in krav
på att det ska byggas i trä i de fall kommunen inte äger marken. Har vi inte byggare och
medborgare med oss så blir det bara en tvångslag.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun,
2017).
”Vi känner inte att vi haft möjlighet att styra mot byggande i trä på privat mark. Och jag vet
inte om det är nått vi eftersträvar heller, vi vill ju bygga detta på frivillighet. När vi ställer krav på egen
mark så bjuder vi in de som vill bygga i trä.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö
kommun, 2017).

Istället framkommer en efterfrågan på styrmedel som reglerar koldioxidutsläpp alternativt
begränsar klimatpåverkan i samband med byggande.
”Vi vill gärna hitta en enkel modell för LCA, för att kunna visa hur klimatvänligt det är
med trähus hela sträckan. Kommer från statligt håll krav på redovisa koldioxidutsläpp från källa till
färdigt hus då applåderar vi givetvis.” (Verksamhetsutveckare träbyggnad Växjö kommun,
2017).
”Möjligheten att för olika material få in olika siffror på koldioxidutsläpp skulle ju vara
oerhört intressant. Det kan inte stå något i PBL om material, men det skulle kunna stå någonting om
den totala klimatpåverkan.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

En identifierad begränsning, nära sammankopplad med nationell styrning, som pekas ut av en av
de två kommunpolitiker jag intervjuar är avsaknaden av en regering som visar riktning och satsar
på byggande i trä på ett nationellt plan:
”Vi försöker driva frågan på nationellt plan och skulle behöva någon som nationellt
koordinerar detta. Och då finns inte pengarna riktigt. Ministrarna har ju träffat 'Trästad
Sverige' och arbetsutskottet vid ett flertal tillfällen, men det räcker inte. En nationell
samordnare behövs för träbyggandsfrågan.” (Kommunpolitiker 1 Växjö kommun, 2017)
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Arena

I arenaskedet ska vad som ska göras, hur ska det göras och vem som ska göra vad fastställas. Vilka är de
kommunala åtgärder i Växjö som kan kopplas till konkretisering av den gemensamma bilden?
De åtgärder Växjö kommun gjort på denna punkt är först och främst formulerandet och
antagandet av träbyggandsstrategierna, först Mer trä i byggandet 2005, och sen Växjö – Den moderna
trästaden 2013. I träbyggnadsstrategierna fastställs såväl målsättningar som tydliggörande om vad
som ska göras och tydliggörande om hur och av vem det ska göras. I den förnyade
träbyggnadsstrategi Växjö – Den moderna trästaden som antogs 2013 fastställs att 2015 så ska 25 %
av det som byggs i kommunala beståndet vara träbaserat och 2020 50%. Vidare definieras
träbyggnad: ”för att en byggnad skall definieras som träbyggnad ska stomme till huvuddelen
utgöras av träbaserade material” (Växjö kommun 2013a). Parallellt med detta har
träbyggnadsstrategierna systematiskt bakats in ”berättelsen” om Växjös arbete med hållbarhet och
målsättningen om att bli koldioxidfri och integrerats i Växjö kommuns miljöprogram och i den
tidigare översiktsplanen.

Träbyggnadsstrategi

Det var i samband med antagandet av träbyggnadsstrategin 2005 Mer trä i byggandet som
träbyggande satte fart på riktigt och Välle broar, ett område mellan centrum och
Linnéuniversitetet, utpekades som FoU-område för byggande i trä (VKAB 2016:10).
Kommunens målsättningar var ”en ökad användning av trä i högre bebyggelse” samt att ”under
kommande 10-årsperioden utveckla Välle Broar till en modern trästad” (Växjö kommun 2005a:7).
I den första träbyggnadsstrategin pekas fyra områden ut för förverkligande av målsättning om
ökat bygande i trä: (1) mark/exploatering, (2) kommunal fysisk planering, (3) med hjälp av
kommunala bolag samt (4) genom samverkan med samhällets aktörer (Växjö kommun 2005a:67). Träbyggnadsstrategin är intern men syftar samtidigt till att involvera och påverka även andra
aktörer inom träbyggnad:
”Träbyggandsstrategin är bara intern, den styr endast kommunkoncern och våra bolag
direkt. Men den sätter agenda för aktörer i övrigt. När företag nu kommer upp och vill ha
en markanvisning är det nu nästan alltid så att man har en träkonstruktion med sig eller
nån form utan träbaserade tankar. När man som byggföretag ska in och bygga åt
kommunen lär man byggindustrin att i vår region bygger man med trä.
Träbyggnadsstrategin får en underförstådd påverkan på andra aktörer.”
(Verksamhetsutveckare träbyggnad Växjö kommun, 2017)

Mark- och exploatering

I Växjö – den moderna trästaden fastställs att ”Växjö kommun ska föra ett aktivt
markanvisningsarbete för att öka träbyggandet i kommunen” och vidare att ”Växjö kommun ska
fullfölja trästaden Välle broar och aktivt arbeta med att skapa områden för trähusbyggnation, till
exempel Torparängen” (Växjö kommun 2013a:8).

Krav på byggande i trä i markanvisningar

Kommunen fastställer ”att markanvisningar och exploateringsavtal ska utnyttjas för att etablera
samarbete med de byggherrar och entreprenörer som vill utveckla träbyggande” (Växjö kommun
2005a:8). Detta bekräftas vidare i intervju och det framkommer vidare att kommuntjänstemän är i
samförstånd med begränsningar att styra i exploateringsavtal, dvs. när kommunen inte äger
marken:

33

”Vi kom på att eftersom kommunen äger rätt mycket mark så kan vi tala om när vi säljer
att de ska bygga i trä. De får inte köpa annars.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun,
2017)
”Som vi tolkar exploateringsavtalen så är det den privata byggherren bygger på sin egen
mark och där har vi inte möjlighet att ställa krav på trä. Vi vill gärna att de bygger i trä men
jag känner inte att vi har möjlighet att tvinga dom att göra det. Jag tycker istället man ska
föra diskussion med byggherren när det gäller exploateringsavtal.” (Tjänsteman 2
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

Den moderna trästaden

Kommunen pekade i samband med den första träbyggnadsstrategin Mer trä i byggande (2005) ut
området Välle broar, ett område mellan stadskärnan och Linnéuniversitetet som breder ut sig
över ett område på 15 hektar och planeras rymma 1500 bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter
lokalyta, för byggnation i trä (VKAB 2016:11). Området Välle broar har av kommunen fått
namnet Den moderna trästaden (Växjö kommun 2017b) och är ”Sveriges största satsning på
byggande av trähus” (Växjö kommun 2017c). I Mer trä i byggandet fastställs att ”Inom området för
Välle Broar, dvs. marken mellan Vallviksvägen/P G Veijdes väg och Växjösjön/Trummen, ska så
långt kommunen kan påverka det, all bebyggelse bidra till den moderna trästaden” (Växjö
kommun 2005a). VKAB (2016:11) klargör i skriften Växjö – Den moderna trästaden om
kommunens trähussatsning att ”De företag som vill vara med och utveckla svenskt träbyggande
är välkomna till Välle broar. De som inte vill eller kan bygga i trä är välkomna att bygga i andra
delar av Växjö” vilket vidare bekräftas i intervjuer:
”Vi bestämde att vi ville avsätta ett geografiskt område som vi kallar Välle broar och att vi
skulle bygga i trä där. Och då kan vi som markägare ställa kraven.” (Kommunpolitiker 1
Växjö kommun, 2017).
”Markmässigt har vi varit inne och sagt att Välle brorar är för bara träbyggande.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).

I den uppdaterade träbyggnadsstrategin Växjö – den moderna trästaden befästs målsättningen med
Välle broar: ”Växjö kommun ska fullfölja trästaden Välle broar” och vidare fastställs att
kommunkoncern ska vidareutveckla konceptet och ”arbeta aktivt med att skapa områden för
träbyggnation, till exempel Torparängen” (Växjö kommun 2013a:8), en satsning som återkommer
i intervjuer:
”Att kommunen igen med hela handen pekar ut ett område så här stort är grundläggande
för genomförande. Vi skulle i och för sig bara kunna ha en träbyggnadsstrategi men då
hade det bara gällt byggande i kommunens egna bolag. Men för att locka andra byggare att
satsa på erbjuder vi till fina lägen.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun,
2017).

Fysisk planering

I kommunfullmäktiges direktiv i Mer trä i byggandet (Växjö kommun 2005a) fastställs att ”I den
fysiska planeringen ska, i inledningen av ett projekt, träbyggandet prövas. I detaljplanerna ska när
det är relevant framgå av planbeskrivningen hur frågan hanteras och i
genomförandebeskrivningen ska redovisas hur ambitionerna uppnås”. Det slås vidare fast, som i
fallet med mark- och exploatering, att planer ”ska utnyttjas för att etablera samarbete med de
byggherrar och entreprenörer som vill utveckla träbyggandet.” (Växjö kommun 2005a).
Två olika åtgärder identifieras med andra ord inom ramen för kommunens planansvar. Det första
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är möjliggörande för byggnation i trä i planhandlingar (vilket redogörs för närmre i court-skedet)
och det andra är dialog med byggherrar och entreprenörer i samband med planprocess.
I den förnyade strategin Växjö – den moderna trästaden (Växjö kommun 2013a:8) står enbart att
”Växjö kommun ska föra en aktiv och tidig dialog med intresserade byggherrar, arkitekter,
entreprenörer och forskare för att utveckla träbyggandet” och hänvisningen till att skriva i
planhandlingar har tagits bort. VKAB (2016:11) konkluderar ”kommunen som planansvarig är
med i byggprocessens tidiga skeden” och att detta i sin tur ”ger insyn, kontakter och stora
möjligheter att genom avtal och dialog länka in byggandet mot trä”.

Kommunalt byggande och offentlig upphandling

En av de huvudsakliga åtgärderna för att öka byggande i trä har varit i kommunens roll som
byggherre och i upphandling. I Mer byggande i trä (2005) står att ”Kommunen kan anvisa sina
bolag att pröva träets möjligheter i varje nytt projekt” och de kommunala bolagen ”alltid ska pröva
träets möjligheter genom att konkretisera möjligheterna och därefter dokumentera” (Växjö
kommun 2005a:6).
I den förnyade träbyggnadsstrategi Växjö – Den moderna trästaden (2013) står att ”de kommunala
bolagen står för en viktig del av bostads- och lokalproduktionen i kommunen” och målsättningen
antas att fram 2015 så ska 25 % av det som byggs i kommunala beståndet vara träbaserat och
2020 50% (Växjö kommun 2013a). Om målsättningen säger kommuntjänsteman på
Stadsbyggnadskontoret:
”Vi har politiska mål, vissa är mätbara och andra inte. De mätbara blir uppenbara om man
inte når målet och blir tydligare om man uppnår dem.” (Tjänsteman 1
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

I skriften Växjö – den moderna trästaden (VKAB 2016:11) befästs kommunen som byggherre som
en stark aktör som ”kan utforma och handla upp det den vill” […] ”alltifrån bostäder, skolor och
kontor till broar och andra anläggningar, och för Växjös del ett helt universitet”.
Kommunpolitiker och kommuntjänsteman om kommunens roll som beställare:
”Vi ser oss som stora beställare. Då är det vi som kan ställa kraven.” (Kommunpolitiker 1
Växjö kommun, 2017)
”Det är egentligen kommunen som beställare som varit med i många projekt men det är
inte vi som fysiskt utför åtgärden” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun,
2017)

Växjö kommuns kommunala bolag är organiserade i en koncern med moderbolaget, Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) och de fem dotterbolagen Vidingehem AB, Växjöbostäder AB,
Videum AB, VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB och Växjö Energi AB. VKAB är ansvariga för
samordningen inom koncernens bolag så att målsättningen om träbyggnation inom koncernens
bolag uppnås (Växjö kommun 2013a:9). VKAB:s styrelse är politiskt tillsatt och speglar
mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Samverkan med samhällets aktörer

En annan av de kommunala åtgärder för att styra mot ökat byggande i trä som fastställs i
träbyggnadsstrategierna är samverkan med samhällets aktörer. I första träbyggnadsstrategin står:
”Samverkan ut i samhället med: universitet, andra kommuner, byggherrar, entreprenörer m.fl.
Detta är en samverkan som kan ske regionalt och nationellt men också i internationella projekt
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och nätverk” (Växjö kommun 2005a:7). Detta utvecklas vidare i Växjö – den moderna trästaden
(2013a:4) där kommunen presenterar den s.k. ’Trippel Helix-modellen’ som illustrerar Växjö
kommuns samarbete akademin och näringslivet vilket även bekräftas av ansvarig för träbyggnad
på VKAB:
”Vi jobbar med forskning, akademin och näringslivet. Det är väsentligt i Trippel
Helix.” (Ansvarig träbyggnad VKAB Växjö kommun, 2017)

Figur 6 Trippel-helix (Växjö kommun 2013a)
I ’Mer trä i byggandet’ (Växjö kommun 2005a:8) fastställs att ”Berörda förvaltningar och bolag
ska, med hänsyn tagen till resurser och nytta, medverka i forskningsprojekt, nätverk och
kunskapsspridning”. Jag kan utifrån kommunens träbyggnadsstrategier identifiera tre
huvudsakliga strategier för kommunens samverkan med samhällets aktörer: (1) aktivt deltagande
och bildande av nätverk och; (2) erbjuda lab-miljöer; samt (3) stödja forskning och utbildning om
byggande i trä.

Deltagande i nätverk

Vad gäller deltagande i nätverk fastställs i träbyggnadsstrategin Växjö – Den moderna trästaden
(2013) att ”Växjö kommun ska vara aktiv i regionala initiativ samt nationella och internationella
nätverk för att marknadsföra potentialen i träbyggnation” och vidare ”Växjö kommun ska bjuda
in till samtal och dialog kring trähusbyggnation via Växjösamtalet” (Växjö kommun 2013a:8).
Denna ’åtgärd’ framstår i intervjuer vara väl förankrad som en del i det kommunala arbetet att
styra mot ökat byggande i trä:
”Kommunen marknadsför att det är en träbyggnadskommun och att man vill satsa.”
(Forskare 2 LNU, Växjö, 2017).
”Vi försöker styra mot ökad byggande genom att göra reklam för det kan man säga.”
(Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).
”Man kan ju ha samtal om träbyggande, och det har vi i forum om byggnaders
klimatpåverkan och om den svenska bioekonomins utveckling som exempel.” (Ansvarig
träbyggnad VKAB Växjö kommun, 2017).
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”Jag möter många medborgare och är ute och berättar om vad Växjö gör. Och då är
trähusbyggandet en del av den berättelsen som kommuniceras ut till medborgare och
besökare.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

Erbjuda lab-miljöer för forskning

Växjö kommun skrev redan i Mer trä i byggandet (2005) om Välle broar som lab-miljö för
forskning; ”Alla projekt i Välle broar ska vara öppna och tillgängliga för forskning och
utvärdering ” och vidare ”Denna arena, den moderna trästaden, förutsätter att alla inblandade
parter ät besjälade av ambitionen att i varje projekt utveckla teknik, produktion och arkitektur.
Det förutsätter en stor öppenhet så att forskning och erfarenhetsåterföring kan ske utan hinder.”
(Växjö kommun 2005a). Detta utvecklas vidare i den senaste träbyggnadsstrategin Växjö – Den
moderna trästaden (2013) ”För att underlätta utvecklingen av träbyggnation behöver kommunen
skapa lab-miljöer, dvs områden där hela eller delar av marken vigs åt träbyggande” (Växjö
kommun 2013b:8). Välle broar är ett sådant område och nu senast även Torparängen. Även
denna strategi är väl förankrad, såväl bland tjänstemän, politiker som akademin:
”Tittar man på pilotområdet Välle broar så har det varit öppet för alla aktörer som vill testa
att bygga i trä - men med förutsättningen att om man gör det så vill vi ha
Linnéuniversitetet med i varje projekt för att beforska träutvecklingen.”
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017).
”Vi bygger men ser till att Linnéuniversitetet och RISE är inblandade i forskning.”
(Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).
”Kommunen ser till att företagen är positivt inställda till att samverka med lärosätet, både i
forskning och undervisning.” (Forskare 2 LNU, Växjö, 2017).

I skrivande stund tittar kommunen på att utveckla ”Välle Broar 2.0” (VKAB 2016:12), om detta
säger verksamhetsutvecklare träbyggnad:
”Vi i kommunen tittar tillsammans med Smart Housing Småland och kommunen på idén
med frizoner, ytor som går utanför Boverkets byggnormer för att bara testa nya balksystem
och funkar dem inte så kan vi riva dem. Jag skulle inte säga att Boverket är emot det, även
IVA är med oss. Jag tror att universitetet och Smart Housing Småland är där men
kommunen är fortfarande lite avvaktande inför sånt.” (Verksamhetsutvecklare träbyggnad
Växjö kommun, 2017).

Stöd till forskning och utbildning

Vad gäller stöd till forskning och utbildning om träbyggnad står i Mer trä i byggandet (Växjö
kommun 2005a:8): ”Kommunen kan också delta i olika forskningsprojekt på nationell och
internationell nivå och på så sätt stärka forskning och utveckling i regionen”. I den förnyade
träbyggnadsstrategin (Växjö kommun 2013a:8) fastställs att ”Växjö kommunkoncern ska
samarbeta med Linnéuniversitetet och andra lärosäten för att tillskapa nya pilotprojekt inom
träbyggnation” och vidare ”VKAB ska skapa medel som kan användas för att stödja
utvecklingsprojekt inom träbyggnation.”

Fastställande av nätverk och samarbetspartners

Sist men inte minst pekas i den förnyade träbyggnadsstrategi (Växjö kommun 2013a:9) de olika
nätverk och samarbeten kommunen ska ingå i ut: CBBT, Nordiska Trästäder, Träregion Småland,
Trästad 2013-2014: Avsiktsförklaring Växjö-Skellefteå, Växjösamtalet.
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CBBT, Centrum för boende och byggande med trä, är en forskningsstiftelse ”med målsättningen att
främja forskning och utveckling inom träbyggande med fokus på flervåningshus,
industrilokaler och sporthallar”. I styrelsen sitter bl.a. tjänstemän från VKAB och Växjö
kommun tillsammans med företrädare från RISE, Linnéuniversitetet och representanter från
näringslivet (CBBT 2017).
Nätverket Nordiska Trästäder är ”ett nordiskt samarbete med syfte att främja modern
stadsutveckling med trähus och att utbyta erfarenheter och bra idéer” (VKAB 2016:7; Nordic
Wooden Cities 2017). Nätverkets uppkomst härrör från den årliga konferensen Forum
Woodbuilding Nordic som skapades ur ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och VKAB i
samband med att Trästad 2012 skulle avslutas (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017). Forskare vid LNU
beskriver:
”Universitetet och Växjö kommun haft ett allt tightare samarbete. Vi har tillsammans byggt
nätverk, en plattform för utbyte. Det var 2005-2006 som jag fick kontakt med flera
nyckelpersoner på kommunen i samband med att kommunen pekat ut Välle broar för
byggande i trä. Och ur det skapades en konferens i samband med att Trästad 2012 skulle
avslutas vilket var startskottet till det som nu heter Forum Woodbuilding Nordic.”
(Forskare 1 LNU, Växjö, 2017).

Kommunen är även en aktiv aktör regionalt i Träregion Småland. Träregion Småland bildades 2011
av de tre länsstyrelserna i Småland ”för att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade
industrin”. Det är regionförbunden och länsstyrelserna i de tre Smålandslänen som leder och samordnar arbetet (Träregion Småland 2017).
Avsiktsförklaring Växjö-Skellefteå är en politisk avsiktsförklaring mellan Växjö och Skellefteå
kommun med ”syftet att få upp regeringens ögon så att de skapar förutsättningar för en långsiktig
nationell satsning på träbyggande i landet.” (Växjö kommun 2015a; Sveriges Radio 2015).
Växjösamtalet är en del i Växjö kommuns träbyggnadsstrategi med det uttalade syftet ”att
tillsammans med dig som verksam inom trähusbyggande, hållbarhet och bostadsmarknad föra en
dialog kring de utmaningar, begränsningar och möjligheter vi ser.” (Växjösamtalet 2017). Röster
om Växjösamtalet:
”Under Växjösamtalet träffar vi olika byggare och forskare och tittar tillsammans på hur
det blivit det som gjorts.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017)
”Det har funnits länge, relationer mellan personer har byggts upp. Det finns konferens, det
här Växjösamtalet. Där är vi med och ger en del från vårt perspektiv och dom ger
feedback.” (Forskare 2 LNU, Växjö, 2017)

Intern rollfördelning klaras ut

I samband med strategierna klarades även den interna rollfördelningen ut. Redan i Mer trä i
byggandet (2005:6) beskrivs kommunens roller: ”Kommunen har flera nivåer att arbeta på från
kommunfullmäktige till styrelser/nämnder och verkställande förvaltningar/bolag” vilket
specificeras. Kommunfullmäktiges roll är enligt strategin att anvisa sina bolag att pröva träets
möjligheter i varje projekt. Samtidigt står att fullmäktige ”bör undvika att styra tekniska lösningar
vars konsekvenser och ekonomi inte kan överblickas i ett programskede.” Fysisk planering och
mark- och exploatering ska bidra till träbyggnadsstrategin genom att i planskedet ”söka lämpliga
samarbetspartners och anpassa planens volym och innehåll” men även se till att det finns
planberedskap. De kommunala bolagens roll är att ”i varje byggprojekt pröva träets möjligheter”
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samt ”utveckla sin kompetens i träbyggande”. Alla kommunens ”berörda förvaltningar och
bolag” ska ”verka i forskningsprojekt, nätverk och kunskapsspridning” (Växjö kommun 2005a).
Den interna rollfördelningen utvecklas vidare i Växjö – den moderna trästaden (2013:9) med
inrättandet av ett Träbygganderåd i syfte att ”säkerställa intern och extern informationsspridning
samt för att kunna agera med en röst gentemot näringsliv, byggherrerar, entreprenörer och
universitet”. Träbygganderådet ska enligt strategin bestå av (urval av aktörer relevanta inom
uppdelning i mark- och exloatering, fysisk planering, kommunalt byggande och samverkan med
samhällets aktörer): ”planeringschef med uppdraget att samordna Växjö kommunkoncerns arbete
med träbyggandsfrågor”, ”mark- och exploateringschef med uppdrag att ansvara för dialog med
byggherrar och entreprenörer samt för markanvisning och markförsäljning”, ”stadsbyggnadschef
med ansvarar för arkitektur- och gestaltningsfrågor kopplat till träbyggnation” samt ”VKAB med
ansvar för samordningen inom koncernens bolag så att målsättningen om träbyggnation inom
koncernens bolag uppnås”. (Växjö kommun 2013a:9) Kommuntjänsteman om Träbygganderådet:
”Det är politiken som säger upp mål och det är det som Träbygganderådet ska hantera och
omforma till en rimlig strategi. Jag har suttit med under 5 års tid och har i
stadsutvecklingsprojekten i samband med markanvisningar gjort bedömningar utifrån min
kunskap” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

I intervjuer framgår dock att rollfördelning inom koncernen sett annorlunda ut och VKAB,
snarare än planeringschefen, har tagit en stor roll i att driva träbyggandsstrategin internt
(Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö kommun, 2017). Omorganisering är i skrivande stund
på gång. Bland annat har kommunen tillsatt en ny tjänst sedan årsskiftet 2016/2017,
verksamhetsutvecklare för trä och byggnation, som ska täcka hela kommunkoncern och vidare
ska träbyggandsrådet slås ihop med stadsbyggandsrådet:
”Tjänsten som verksamhetsutvecklare för trä och byggnation ska täcka hela
kommunkoncern och tar sikte på att hela kommunen ska springa åt samma håll, hela
koncernen, inte bara VKAB. Vi har tidigare haft ett träbyggandsråd, och det ska nu slås
samman med stadsutvecklingsråd för att våra träbyggandsfrågor mer naturligt ska komma
in då vi talar om stadsutveckling generellt.” (Verksamhetsutvecklare träbyggnad Växjö
kommun, 2017)

Vidare fastställs i den senaste träbyggnadsstrategi (Växjö kommun 2013a:9) att det är kommunens
Träbygganderåd som ska representera Växjö kommunkoncern i olika nätverk och samarbeten.

Court
Vad som ska göras samt hur och av vem det ska göra har fastställts i arenasket; kommunen har
fastställt en tydlig målsättning, har antagit två träbyggnadsstrategier och dessutom klargjort den
interna samverkan samt identifierat samarbetspartners. Men vilka åtgärder länkar dessa
intentioner, visioner och mål till genomförande?

Mark- och exploatering

Kommunen fastställer i träbyggnadsstrategier att markanvisningar och exploateringsavtal ska
utnyttjas för att etablera samarbete med de byggherrar och entreprenörer som vill utveckla
träbyggande men även avsätta områden för byggande i trä. Kommunen för en aktiv markpolitik
för att avsätta områden för byggande i trä vilket förverkligas bl.a. med köp och försäljning av
kommunal mark:
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”Inom ramen för träbyggnad ligger bl.a. att hålla ihop utbyggnad av nya bostads- och
verksamhetsområden genom att köpa och sälja kommunal mark.” (Tjänsteman 2
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

Ett sådant område som tidigt pekades ut var Välle Broar ’Den moderna trästaden’.

Den moderna trästaden

Välle broar fick enligt Serrano (2009) ’en rivstart’ med byggnation av Kv. Limnologen. I augusti
2005, bara några månader efter att träbyggnadsstrategin antagits, köpte Midroc fastigheten från en
privat aktör och diskussioner med Växjö kommun inledde om gemensamma riktlinjer för det
fortsatta arbetet. Kravet från Växjö kommun för att bebygga kvarteret Limnologen var ”inslag av
trä”. Midroc anordnade en arkitekttävling för att utveckla ett träbyggnadskoncept och Arkitekt
Bolaget vann (Serrano 2009). Serrano (2009:24-29) skriver att i kv. Limnologen hade inte
kommunen markägandet som ett styrinstrument och därmed små möjligheter att driva fram ett
träbygge mot byggherrens vilja. Kommunen hade dock träbyggnadsstrategin som låg till grund
för framgångsrika diskussioner vilket bekräftas i intervjuer:
”Kommunen hade en ambition om att skapa ett område, Välle Broar, där man skulle bygga
i trästomme. Limnologen var då inte med där för den var privatägd, men så såldes tomten
till Midroc som då ville då göra om planen när de fick nys om att kommunen ville att man
skulle bygga i trä.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).

Figur 7. Limnologen. (Foto: Lindman, Å. och Jais, O.)

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kommunens fokus har dock primärt legat på krav i markanvisningar. Kommunen antog för två
år sedan riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal i enlighet med ny lagstiftning
(Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017). I riktlinjer fastställs under
”Bedömningsgrunder vid normal markanvisning”:
”Miljö: Växjö kommun har höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet. Kommunen
vill samarbeta med de byggherrar som aktivt driver dessa frågor framåt i ord och handling.
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Målsättningen är att skapa förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på
hållbart byggande utifrån de förutsättningar som gäller för respektive område. Växjö kommuns
miljöprogram med underliggande dokument utgör grund vid utvärdering och byggherrar uppmuntras
att visa ytterligare ambitioner.” (Växjö kommun 2015b:4, egen kursivstil)

I riktlinjer för markanvisning står uttryckligen inget om träbyggnadsstrategin, men hänvisning
görs till ambitioner om hållbart byggande och kommunens miljöprogram som innehåller flertalet
hänvisningar till träbyggnadsstrategin. I intervjuer om kommunal styrning för ökat byggande i trä
råder en samstämmighet om markanvisningars styrka som styrmedel:
”Kommuner har möjlighet att styra på egen mark genom markanvisning. När vi gick ut
och sålde den kommunala marken i Välle broar skrev vi in krav på träbyggnation i
markanvisningsavtalen. Det är träbyggnadsstrategin i botten som vi utgår från, de kraven
följer markanvisningsantal och köpekontrakt. Så det är egentligen där det riktiga styrmedlet
ligger. Det ligger inte i exploateringsavtal. Och det ligger inte i översiktsplan” (Tjänsteman
2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).
”Vi har ett utpekat område, Välle broar som uppstod i samband med att vi började bygga i
trä. Där är en utan förutsättningarna i markanvisningarna att man ska bygga i trä eller enligt
vår träbyggnadsstrategi”. (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

Markanvisningstävlingar

Växjö kommun har huvudsakligen använt sig av markanvisningstävlingar med krav på byggnation i
trä enlighet med träbyggnadsstrategin vilket bekräftas i intervjuer:
”Vi använder oss för det mesta av markanvisningstävlingar där vi talar om att vi vill ha
trähusbyggnation.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017)
”Vi har ofta tävlingsförfarande, vi direkttilldelar egentligen inte. Vi är så lyckligt lottade att
det finns stor efterfrågan att bygga i Växjö. Undantag kan gälla om politiken säger att vi ska
direkttilldela, exempelvis om ett företaget ska har en produkt som är något extra, ett
spetsprojekt.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

De kommunala bolagen tävlar vidare på samma villkor:
”Vi har inte gynnat dem på något sätt genom att tilldela dem mark, de tävlar på lika villkor
genom att lämna in förslag i markanvisningstävlingar. Vilket de ibland vinner och ibland
förlorar. Samtidigt sitter på en viss projektportfölj själva, visst markinnehav som de har att
bygga på också. Det är ett politiskt önskemål att det ska vara så.” (Tjänsteman 2
Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

Välle broar har anvisats till byggherrar genom markanvisningstävlingar med krav på byggnation i
trä i enlighet med Växjö träbyggandsstrategi (Växjö kommun 2017d). Markanvisningstävlingar i
Välle broar har gjorts för Limnologen syd, Vallen och Pelarsalen. För Limnologen Syd har två
markanvisningsavtal upprättats – ett för byggnation av bostäder och ett för byggnation av
förskola som möjliggör för cirka 600 nya lägenheter samt lokaler för verksamheter av olika slag
(Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017). För överlåtelse av mark för
byggnation av bostäder vann Midroc och för byggnation av mark för förskola Limnologen
Fastighetsbolag. I markanvisningsavtalet mellan kommunen och Midroc står under ”Krav på
byggnation”:
”Inom Välle broar ska all bebyggelse planeras med syfte att utveckla användning av trä i
byggandet. Det gäller användning av trä i alla hänseenden såsom: tekniker, produktion,
prefabricering, arkitektur; trä i stomme, trä i fasader, trä i snickeri och inredning samt trä i
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yttre miljö; renodlande trälösningar men också träets möjligheter i samverkan med andra
material.” (Växjö kommun 2015c)

Markanvisningsavtal för förskolan upprättades mellan kommun och Limnologen Fastighetsbolag
AB står utöver ovan även att:
”…krav är att byggnader uppförs som träbyggnad. För att en byggnad ska definieras som
träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av träbaserade material.” (Växjö kommun
2015d)

Marken för området Vallen (Växjö kommun Odaterat 1) och Pelarsalen (Växjö kommun
Odaterat 2) såldes med samma specifikationer som i markanvisningstävling för Limnologen Syd.
Markanvisningstävling för Vallen vann Växjöbostäder och Midroc. Området består dels av
radhus samt flerbostadshus i 4-9 våningar (VKAB 2016:65). Markanvisningstävling för Pelarsalen
vann Dynacon som planerar att bygga punkthus i sex våningar som totalt kommer rymma 150
bostadsrätter (Växjö kommun 2017e).
Även området Torparängen, som ligger i anslutning till Välle broar som av kommunen avsatt för
byggnation, har markanvisningstävlingar gjorts och görs:
”Nu har vi nytt projekt som vi inte startat upp än, markanvisningstävling är utförd.
Byggherrar utsedda, byggstart kommer ske nu i vinter/vår som heter Torparängen.”
(Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

Under våren 2016 utlyste Växjö kommun en markanvisningstävling för fem bostadskvarter i
Torparängen i norra delen av Teleborg. Tillsammans med Derome presenterade Liljewall
arkitekter det vinnande förslaget för ett av kvarteren, Furutå Gavlar (Liljewall arkitekter 2016). I
juryn satt tjänstemän från kommunen tillsammans med företrädare från akademin. I första
rundan kom 23-25 förslag in (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017):
”Det var fantastiskt att se att så många vill bygga i trä. För vi trodde inte det skulle vara så
många, det saknas konkurrens, men helt plötsligt så pang!” (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017).
”Till en början var vissa tveksamma när vi utsåg platser för träbyggnation och byggarna
skakade på huvudet. Men det har förändrats, idag är det kanske 20 byggare som vill bygga
på samma område - Skanska, NCC, Midroc, GBJ, allihop.” (Kommunpolitiker 2 Växjö
kommun, 2017).
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Figur 8 Furutå Gavlar (Liljewalls arkitekter)
Markanvisningstävling för byggnation av förskola på Torparängen är i skrivande stund i fas 2 där
utvalda intressenter lämnar in ett komplett tävlingsförslag (Växjö kommun 2017f). I inbjudan till
markanvisningstävlingen hänvisas till kommunstyrelsen beslut (§ 2015:17) om målsättningen med
området:
”Torparängen ska efter genomförandet kännetecknas av; En hög miljömässig
ambition.”[… ]”Bebyggelse i enlighet med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi.” (Växjö
kommun 2017h:2)

och vidare som grundkrav för markanvisning:
”Växjö kommun antog 2013 en träbyggnadsstrategi med mål för bland annat de
kommunala bolagens byggnation med trästomme. Strategin pekar ut Torparängen som
nästa område där merparten av byggnationen ska ske med trästomme. Växjö kommuns
definition av trähus är en byggnad där merparten av stomsystemet byggs i trä. För att få
markanvisning på Torparängen måste byggherren vara villig att projektera och bygga med trästomme.”
(Växjö kommun 2017h:5, egen kursivstil)

Avtryck på resten av branschen

Att Växjö avsatt områden för träbyggnation framgår, gång på gång i intervjuer, även haft avtryck
på resten av branschen som börjat bygga i trä utanför markanvisningar:
”Innan var det väldigt märkvärdigt så fort det byggdes ett trähus. Men nu ser vi att andra
tycker det är intressant även om det inte är på kommunal mark.” (Kommunpolitiker 2
Växjö kommun, 2017)
”Lokala byggare och arkitekter har gett sig in i det här och därmed blivit bärare av det här
budskapet. Det händer även utanför markanvisningarna att det byggs i trä av privata
markägare.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

43

”Vissa byggherrar har ju på eget bevåg också börjat bygga i trä på egen mark. Och det är ju
väldigt positivt, det bejakar vi. Det är ju där vi vill hamna, komma bort från behovet att
ställa krav. Betongindustrin är så pass dominerande så att vi känner att vi behöver hjälpa
träet i början.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017)

Fysisk planering
Översiktsplanering

Kommunen möjliggör och verkar i fysiska planer för ökat byggande i trä. I kommunens
översiktsplan från 2005 redovisas den aktuella marken för Välle broar som utbyggnadsområde:
”..Välle Broar är ett förtätningsområde i befintlig stadsstruktur[… ]Syftet är att successivt bygga
samman centrum och campusområdet och reservera området för intressanta träbyggnadsprojekt.” (Växjö
kommun 2005b, egen kursivstil)

I den förnyade översiktsplanen från 2012 står inget om byggande i trä utan området Välle broar
benämns endast som ’Den blandade stadsbygden – Omvandlingsområden Teleborgsvägen’
(Växjö kommun 2012a). Om detta säger tjänsteman stadsbyggnadskontoret:
”Vi styr inte mot trä vad gäller översiktsplanen på något sätt. Den diskuterar inte sådana
materialfrågor.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

Planprogram

Året efter Mer trä i byggandet (2005) antogs ett planprogram för Välle broar (Växjö kommun
2006b). Planprogrammet för fram trä som byggnadsmaterial. I avsnittet ’Tidigare
ställningstaganden’ hänvisas till den kommunala träbyggnadsstrategin och ett helt avsnitt ’Den
Moderna Trästaden’ med riktlinjer för träbyggnation, utdrag:
”För Välle Broar, den moderna trästaden, gäller tre grundläggande ambitioner:
1) att utveckla träbyggandet så att kunskapen om och intresset för att bygga i trä
ökar,
2) att bygga miljövänligt och energisnålt med trä som en naturlig komponent,
3) att med ett konsumentperspektiv utnyttja träts affektionsvärden och estetiska
kvalitéer.
Välle Broar är ett projektområde av nationellt intresse. Kommunen avser att samverka med de
aktörer som är besjälade av att utveckla träbyggandet och medverka till ett ökat intresse för träbyggandet.
Det är kommunens erfarenhet att detta måste ske i nära samverkan mellan berörda parter
där var och en i en successiv process bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och idéer.
Program, planer och exploateringsavtal ger ramar för alla parter men det är den engagerade
kompetensen och viljan att utveckla träbyggandet som utgör den gemensamma värdegrunden.” (Växjö
kommun 2006b, egen kursivstil)

Och vidare
”Ny bebyggelse inom Välle Broar ska utveckla kunskapen om träbyggande, vidga dess
användningsområden och bidra till ett ökat intresse för träbyggande. I det enskilda projektet kan detta
avse vitt skilda inriktningar: trä i stomme (som är en gemensam utgångspunkt för alla projekt), fasad
eller inredning, trä i samverkan med andra material, träts estetiska möjligheter, träts
möjligheter i ett industriellt byggande, i transporter eller montering, träts möjligheter ur
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miljösynpunkt, etc. Varje projekt ska i ett inledande programskede ange inriktning och ambitioner.”
(Växjö kommun 2006b, egen kursivstil)

Sedan 2013 finns ett planprogram för Torparängen ’Planprogram för Torparängen Växjö stad’. I
planprogrammet föreslås 250 nya bostäder, förskola samt en begravningsplats i området. I
planprogrammet står dock inget om byggande i trä till skillnad från planprogram för Välle broar
(Växjö kommun 2013b).

Detaljplanering

I Mer trä i byggande står att ”I planerna för Välle Broar ska den stadsbild som ”trästaden” kräver
regleras i planbestämmelserna.” (Växjö kommun 2005a:8). På den här punkten fick dock Växjö
kommun avslag tidigt i samband med detaljplaneläggning av bostadshus i Kv. Pålaträdan:
”Till en början gjorde vi misstaget att skrev vi in det i detaljplanerna att det skulle vara
trähusbyggnation. Det får man inte göra, där har vi fått bakslag på.” (Kommunpolitiker 2
Växjö kommun, 2017).

Serrano har skrivit om detta i Uppföljnings- och dokumentationsprojektet Limnologen Översikt och
delprojektrapporter i sammanfattning (2009:23-24). Kv Pålaträden var ett område som kommunen,
innan antagande av träbyggnadsstrategi, hade lovat sälja till en privat fastighetsägare Fermera AB
och dessutom att göra en planändring. I detaljplanen angavs att syftet med planen var att bygga
med trä. Kommunens mark i kvarteret såldes till byggaren men deras samarbetspartner Skanska
ville bygga i betongstommar. Byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan med hänvisning till
detaljplanens krav på trä. Fermera AB överklagade till länsstyrelsen som gav Fermera AB rätt.
(Serrano 2009:23-24) Denna beskrivning bekräftas i intervju med kommunpolitiker:
”Först skrev vi in i detaljplanen men den som ägde marken sa nej. Men då sa vi: det står i
detaljplanen men det överklagades och han fick rätt. Det vi lärde oss då det var att vi inte
kan reglera träbyggande i detaljplaner. Att man är överens med markägaren det är enda
chansen.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).

Vidare skriver kommunen i Mer trä i byggande att ”i planskedet kan kommunen söka lämpliga
samarbetspartners och anpassa planens volym och innehåll” (Växjö kommun 2005a:6, egen kursivstil).
Jag har tittat på ett antal detaljplaner utsedda för träbyggnad för att se hur byggande i trä istället
för att regleras uppmuntrats och möjliggjorts genom anpassning av volym och innehåll.
Detaljplan för Välludden ’Välludden 1 m.fl. Teleborg i Växjö’ (antagen 2008) har rubriken ’Den
moderna trästaden fortsätter växa på Teleborg’ med underrubrik ’Den moderna trästaden inom
Välle Broar börjar ta form - en sammansatt stadsbebyggelse föreslås inom denna arena för
modernt träbyggande.’ (Växjö kommun 2008).
I detaljplanens avsnitt Bakgrund står utförligt om Välluden som en del av Välle broar:
”Området är en del av Välle Broar som har blivit mer och mer känt, lokalt och nationellt,
som en arena för utveckling av träbyggandet. Den moderna trästaden ska byggas här, är
ambitionen. Olika träbyggnadsprojekt, framförallt med trä i stommen, ska prövas inom
Välle Broar.” (Växjö kommun 2008).

Det konkluderas att detaljplanen fullföljer intentionen om en sammansatt bebyggelse i trä med
olika funktioner och vidare fastställs att ”det är ett viktigt nationellt och lokalt intresse att öka
användningen av trä i byggandet. Trä har många fördelar, inte minst miljömässiga.” (Växjö
kommun 2008). Under avsnittet ’Tidigare beslut’ hänvisas till översiktsplanens skrivelser om
Välle broar från 2005, träbyggnadsstrategin Mer trä i byggandet (2005) och Planprogram för Välle
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Broar (2006) (Växjö kommun 2008).
Utdrag från Planbeskrivning lyder (egen kursiv):
”Detaljplanen medger en flexibel användning genom sina planbestämmelser där innehållet i de olika
kvarteren kan variera och förändras över tid.”

Figur 9 Plankarta (Detaljplan Välludden 1 m.fl laga kraft 2008)
Planbeskrivning lyder vidare:
”Syftet med detaljplan är att ”den moderna trästaden” ska byggas inom Välle Broarområdet.
Universitet, näringslivet och Växjö kommun driver tillsammans träbyggnadsprojektet och
är huvudaktörer i området som ska säkerställa träbyggande. Syftet är att skapa en arena för
spets-kompetens inom området kring byggandet av höga trähus. Att bygga i trä är också en viktig
miljösatsning. […] Trä har många miljömässiga fördelar särskilt för Sverige och Småland där råvaran,
sågverk och många företag som hanterar trä på olika sätt finns.” (Växjö kommun 2008, egen
kursivstil)

Under Genomförandebeskrivning står att i samband med bygglovsprövning ska kommunens
träbyggnadsstrategi Mer trä i byggandet (2005) särskilt beaktas och vara underlag för projektering av
all bebyggelse inom området (Växjö kommun 2008).
I detaljplanen finns vidare skiss som framhåller trä som byggnadsmaterial och till bild som visar
kvartersindelning står att illustrationen ”visar kvartersindelning där olika träbyggnadsprojekt ska
prövas” (Växjö kommun 2008).
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VÄLLE BROAR
Exempel på höga trähus (8 våningar) under uppförande i Växjö

LIMNOLOGEN
Europas högsta bostadshus med trästomme inom Välle Broarområdet
Illustration: Arkitektbolaget Växjö

Figur 10 Illustration (Detaljplan Välludden 1 m.fl. Laga kraft 2008)
Även i detaljplan för Vallen ’Växjö 12:4, Vallen, Teleborg, Växjö kommun’ (antagen 2010) står
det om träbyggnad. Under Förutsättningar och förändringar – Ny bebyggelse hänvisas till Välle broar
som trähusprojekt ”vilket innebär att man ska använda en nu allt vanligare teknik med trä som
huvudsakligt byggnadsmaterial i framför allt bärande konstruktioner i upp till åtta våningar.”
Upprättande av detaljplan hänvisas vidare till möjligheten att kunna bygga enligt ny teknik i åtta
våningar. I den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen fastställs vidare att ”Planerad bebyggelse
uppförs i enlighet med byggnadsteknik förenlig med svensk bygglagstiftning.” (Växjö kommun
2010).
Detaljplanen är, liksom Välludden, flexibel. Antal våningar fastställs men reglerad byggnadshöjd
saknas, se plankarta nedan:
3

2
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1

Figur 11 Plankarta. (Detaljplan Vallen VÄXJÖ 12:4 Vallen. Laga kraft 2010)
Detaljplanen för Limnologen Syd ’VÄXJÖ 12:10 m.fl.’ (laga kraft 2014) medger en blandad
bebyggelse med en byggnadshöjd på mellan 4-8 våningar. Detaljplanen som är gjord efter den nya
träbyggnadsstrategin innehåller betydligt mindre om trä som material, såväl i text som i bild.
Under Tidigare ställningstaganden refereras till kommunens översiktsplan och planprogram för Välle
broar – dock utan att vidareutveckla byggnation i trä. Detaljplanen hänvisar dock till Växjö
kommuns träbyggnadsstrategi (Växjö kommun 2014b). I Planbeskrivning står om
träbyggnadsstrategin i stycket Bakgrund:
”Limnologen Syd är ett projektnamn för område som ingår i Välle Broar vars syfte är att
utveckla en ”arena” för olika träbyggnadsprojekt. Inom Välle Broar ska det inte bara byggas
trähus med låg energiförbrukning” (Växjö kommun 2014b, egen kursivstil)

och vidare hänvisas till trä i Genomförandebeskrivningen:
”Kommunen äger all mark inom planområdet som är ett delområde/delprojekt inom Välle
Broar vars syfte är att utveckla olika träbyggnadsprojekt” (Växjö kommun 2014b, egen kursivstil).

Planbestämmelserna möjliggör byggnation genom dess avsaknad av bestämmelser för
byggnadshöjd (endast antal våningar anges), kommunen skriver som respons på Länsstyrelsens
yttrande:
”Planområdet medger byggrätter för framtida trähusprojekt och byggnadshöjd på 8 våningar
motiveras med att så här långt har trähuskonstruktioner visat att de klarar av de höjderna.
För att kunna utveckla industriellt träbyggande vidare, vilket är syftet med Välle broar området,
ska detaljplanen ge de möjligheterna genom en mer generell byggrätt och användning.” (Växjö kommun
2014b:5, egen kursivstil)
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Figur 12 Plankarta (Detaljplan Limnologen Syd VÄXJÖ 12:10 m.fl. Laga kraft 2014)
I en ännu senare detaljplan inom Välle broar, VÄXJÖ 12:11 (laga kraft 2015) står inte ordet ”trä”
med en enda gång. Under Planeringsförutsättningar hänvisas till den nya översiktsplanen (där
skrivelse om träbyggnation tagits bort), träbyggnation nämns ej och om planprogrammet för
Välle broar hänvisas endast hur detaljplanen följer planprogrammets intentioner om en tät
stadsstruktur:
”Planprogram - Växjö kommun (Planeringskontoret) tog fram ett planprogram för Välle
Broar (antaget av KS 2006-10-12 § 256) och det aktuella planförslaget, som är en del av
programområdet, följer dess intentioner med bl.a. Föreslagen
kvartersstruktur/kvartersindelning (bild nedan) vars syfte är: ”att skapa förutsättningar för en
tät stadsstruktur där centrum och campus succesivt byggs samman, utan att siktstråk eller höga
naturvärden riskeras” (Växjö kommun 2015e).

Volymstudie visar bild på planerad bebyggelse uppförd i trä (Framtidsvägen, studentbostäder i 7
vån, byggherre Växjöbostäder) men något om detta står inte och av bilden är det svårt att utläsa
att material är just av trä (Växjö kommun 2015e; Växjö kommun 2017g).
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Figur 13 Illustration (Detaljplan Del av Växjö 12:11. Laga kraft 2015.)
Även i detta fall möjliggörs träbyggnation genom utebliven begränsning av byggnadshöjd. Det vi
även kan se är en ännu mer flexibel detaljplan med mycket få planbestämmelser.

Figur 14 Plankarta (Detaljplan Del av Växjö 12:11. Laga kraft 2015.)
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Jag har vidare valt ut två områden som inte ingår i Välle broar men där byggnation i trä planeras.
Det första är Strandsnäckan, ett område mellan campus och Växjö centrum, där Batten fastigheter
i skrivande stund bygger 42 bostadsrätter i krysslimmat massivträ (VKAB 2016:69). I detaljplanen
’Strandsnäckan 8, Öster’ (Laga kraft 2014) står inget om kommunens träbyggnadstrategi eller om
dess nära anslutning till Välle broar (Växjö kommun 2014c). Istället innehåller detaljplanen
flertalet idéskisser där trä som material får en framträdande roll tillsammans med texten:
”Den tillkommande bebyggelsen skall utformas med puts eller träfasader som ansluter till
karaktärsdrag hos bebyggelsen i omgivningen.” (Växjö kommun 2014c).

Figur 15 Illustration I
Figur 16 Illustration II
(Detaljplan för Strandsnäckan 8, Öster. Laga kraft 2014.)
Även i detta fall är det en flexibel detaljplan med få bestämmelser och avsaknad av reglering av
byggnadshöjd, endast antalet våningar anges. Se nedan planbestämmelser:

Figur 17 Plankarta (Detaljplan för Strandsnäckan 8, Öster. Laga kraft 2014.)
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Den andra är detaljplanen ’Del av Växjö 12:10 mfl’ (laga kraft 2017) i det nya förtätningsprojekt
Torparängen (Växjö kommun 2017i) som utsetts till ny träbyggnadsarena för Växjö (Växjö
kommun 2017j, k). Inte heller i den detaljplanen står det något om kommunens intentioner att
bebyggelse ska uppföras i trä. I likhet med tidigare detaljplaner är detaljplanen generell med
avsaknad av bl.a. byggnadshöjd.

Figur 18 Plankarta (Detaljplan Del av VÄXJÖ 12:10 m.fl. Torparängen. Laga kraft 2017)

Nedtonad styrning genom fysisk planering i uppdaterad träbyggnadsstrategi

Kommunen använde efter antagande av den första träbyggnadsstrategin Mer trä i byggandet (2005)
såväl översiktsplan som planprogram och detaljplaner för att styra mot ökat byggande i trä. Efter
bakslag tonades detta ner i den förnyade träbyggandsstrategin Växjö – den moderna trästaden (2013).
Idag används istället detaljplaner för att möjliggöra byggande i trä genom att göra generella och
flexibla detaljplaner vilket har visats ovan, men även bekräftats i intervju med tjänstemän:
”Planavdelningen försöker göra så generella detaljplaner som möjligt, det har varit vårt mål
under lång tid: att definiera så lite som möjligt typ ’du får bygga från 2-6 vån här’. Syftet
med det är att det ska hålla över tid och att vi ska slippa göra om. Men frågan är hur vi kan
vara generella och samtidigt understödja byggande i trä - där har jag framtida uppdrag”
(Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

Dialog i detaljplaneskede och i förmöten till bygglov

Jag har i intervjuer frågat om hur dialog använts för att koppla byggherrar till träbyggnation.
Tjänsteman framhåller förmöten till bygglov för dialog kring byggande i trä:
52

”Det ställs inga krav, de påtryckningsmedel som vi har är i kommunikationen i detaljplaneskede men
kanske ännu mer via bygglovet. Jag är med på väldigt många förmöten innan bygglov ska ges,
innan byggnation startar upp. Där möter jag kunden, den som vill bygga. Det är ett sent skede
men viktigt för uttrycket och vad man väljer för väg konstruktionsmässigt. Många söker bygglov
innan de har handlat upp en entreprenör, man vill veta att man får bygga först. Vi tittar på
detaljplanerna, vad tillåter den? Och då har vi alltid träbyggnadsstrategin på våra läppar - hur ställer
du dig till träbyggnadsstrategin?” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017,
egen kursivstil).

Kommunalt byggande och offentlig upphandling

Såväl i den första som andra träbyggnadsstrategin pekas de kommunala bolagen ut som en viktig
aktör för att styra mot ökat byggande i trä.

Ägardirektiv och uppföljning

I kommunfullmäktiges ägardirektiv till VKAB, som även innefattar de fem dotterbolagen,
fastställs att kommunala bolag ska följa träbyggnadsstrategin. I ägardirektivet står att ”VKAB ska
följa av kommunfullmäktige beslutade strategier och planer såsom träbyggnadsstrategin och
miljöprogram och eventuella framtida revideringar” (Växjö kommun 2015f, egen kursivstil).
Kommunpolitiker om ägardirektiven:
”VKAB är ju ett moderbolag till alla andra och dem styr vi genom ägardirektiven och
trähusstrategin.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).

VKAB, men även dotterbolagen, återrapporterar årligen uppföljning av kommunfullmäktiges mål
(VKAB 2017a). Tjänsteman VKAB om vikten att måluppfyllelse:
”Hela tiden parallellt har vi byggt och det är för att politikerna bestämde att 2015 skulle 25
% vara i trä 2020 50 % trä. Det gör liksom att det faller tillbaka på
realisering” (Projektledare träbyggnad VKAB, Växjö kommun, 2017).

VKAB:s styrelse, som är politiskt tillsatt, beviljar uppdrag och kostnader (VKAB 2017b). Vidare
framgår på kommunhuset att VKABs roll stärkts upp i syfte att driva träbyggnadsstrategin:
”VKAB har en viktig roll för det är VKAB som godkänner kostnaderna för att bygga olika
saker det som de tar fram i de olika bolagen. Men det krävs att bolagen är intresserade av
detta, så det är en dubbelverkan. VKABs roll har stärkts upp, för vi tycker det är viktigt att bygga i
trä.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).

Offentlig upphandling

De kommunala bolagen som byggt i trä är Växjöbostäder, Videum, Vidingehem och Vöfab. Offentlig
upphandling av byggande i trä utgör en nyckelåtgärd för att nå de av politiken satta
målsättningarna:
”När man som byggföretag här ska in och bygga åt kommunen, åt Växjö bostäder som
bestämmer att ja, här ska vi ha ett åttavåningsträhus och så går man ut med ett anbud: vem
kan bygga det här åt oss?” (Utvecklingsstrateg träbyggnad Växjö kommun, 2017).

Allmännyttan i Växjö, Växjöbostäder, fastställer i deras miljöpolicy att bolaget ställer tydliga
miljökrav vid upphandling och inköp och hänvisar vidare till träbyggnadsstrategin:
”När vi bygger nytt vill vi skapa fastigheter som har liten miljöpåverkan både vid produktion och under
hela driftsfasen. Detta gör vi genom att till exempel ställa krav på låg energiförbrukning och
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på att material inte är skadliga för människors hälsa eller miljön. Växjöbostäder följer Växjö
kommuns energiplan och träbyggnadsstrategi.” (Växjöbostäder 2017a, egen kursivstil).

Växjöbostäder (då Hyresbostäder AB) byggde under 2008 ”Portvakten söder”, två 8-våningshus i
trästomme (Goda Hus 2017a). Projektet upphandlades som generalentreprenad genom selektiv
upphandling i två steg som NCC vann. I första skedet fick alla lämna in anbudsansökan utifrån
ställda kriterier vilka bl.a. inkluderade att uppföra höghus med massiv trästomme och därefter
valdes ett begränsat antal leverantörer som fick lämna anbud (Kurkinen et al 2015:8, Hallonsten
Odaterat). Portvakten Söder var en del av EU-projektet Concerto Sesac som handlade om
energieffektiv stadsutveckling och projekterades tillsammans med Energikontor Sydost. Projektet
fick stöd från den statliga myndigheten Vinnova under rubriken; Framtidens trähus – energieffektiva
med god innemiljö (Hyresbostäder i Växjö Odaterat; Kildsgaard et al 2013; Utvecklingsstrateg
träbyggnad Växjö kommun, 2017).
I regel upphandlar dock allmännyttan Växjöbostäder totalentreprenad där de själva stått för del
av utformning av huset. Projektchef, Växjöbostäder:
”Vi anger helt enkelt i våra underlag att stomme ska utföras i trä o har stämt av detta med våra
jurister att de är ok. Hittills har vi inte stött på några problem med detta. Den entreprenadform
vi använder mest nu är totalentreprenader, styrda då vi ofta har utformat huset till viss del.”
(Projektchef Växjöbostäder, Växjö kommun, 2017, egen kursivstil)

Sedan 2012 har Växjöbostäder byggt bostäder i området Vallen, den västliga delen av Välle Broar
(VKAB 2016:65). Kvarteret Vallen Norra som Växjöbostäder är byggherre för utfördes i form av
totalentreprenad som gick till Värends Entreprenad. Projektet består av flertalet flerbostadshus
med limträstomme. Husen stod klara 2015 (TM Progress 2017; Värends entreprenad AB 2017
2017).

Figur 19 Kv Vallen Norra (svenskt Trä)
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I skrivande stund bygger Växjöbostäder Arken 1, 79 hyresrätter. Projektet upphandlades som
totalentreprenad som Värends entreprenad vann. Inflyttning beräknas ske våren/sommaren
2019 (Växjöbostäder 2017b, c).

Figur 20 Arken 1 (Växjöbostäder)
Växjöbostäder står även som byggherre för kvarteret Minnet (byggår 2014/2015) med 84
lägenheter och kvarteret Portvakten 4 (byggår 2016/2017) med 115 lägenheter. Projektet
upphandlades som totalentreprenad med BRA (Blekinge Rot AB) som totalentreprenör. Husens
stomme dock med bjälklag är i betong, medan takkonstruktion, ytterväggar och fasadbeklädnad
är i trä (Byggnyheter 2016).

Figur 21 Kv Portvakten 4 (Växjöbostäder)
2013 anordnade Växjöbostäder en projekttävling, totalentreprenad, för trähusföretag med
målet är att bygga 30-40 bostäder i Kv Teleborgsskogen i Växjö. Syftet var att ”stimulera

55

kostnadseffektivitet genom hela processen, industrialisering och standardisering, modernt uttryck och
att träts uttryck kommuniceras, liksom snabb byggnation på plats.” Projekttävlingen ledde till 80 nya
hyresrätter i trä och vinnaren blev Värends Entreprenad. Husen stod klara 2016 och är som mest i
sex våningar (Växjö kommun 2013b, c; offantligaaffarer.se 2013).

Figur 22 Kv. Teleborgsskogen (Växjöbostäder)
Det kommunala utvecklingsbolaget Videum, med uppgift att förse med lokaler på
Linnéuniversitetets campus stod, såsom nämnt i forum, tidigt som byggherre för Uppfinnaren (två
kontorshus i trä på Linnéuniversitetets campus, med stomme av pelar-balksystem i trä) samt Hus
M (tillhörande Linnéuniversitetets träinstitution vilket då blev Sveriges största trähus).

Figur 23 Uppfinnaren (Trästad Sverige)
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I skrivande stund står Videum som byggherre för Epic, ”ett hus för undervisning, forskning och
utveckling inom teknik och industri” samt Hus Charlie med lokaler för uthyrning ”för
kunskapsintensiva tillväxtföretag”. Båda byggnader är träkonstruktioner. (Videum AB 2017;
VKAB 2016). Om offentlig upphandling säger Fastighetschef Videum:
”Vi ritar allt i trä och hänvisar till Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Det är i princip aldrig en
diskussion om materialvalet. Vi upphandlar totalentreprenad.” (Fastighetschef Videum, Växjö
kommun, 2017)

Vöfab AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB, stod som byggherre för kommunhusets entré som
färdigställdes 2012 med Dynacon som dock upphandlades som generalentreprenör (Växjö
kommun 2017l). Om kommunhusets entré säger tjänsteman (2017):
”Kommunens entré var ju jätteviktig för att visa att vi står för
trähusbyggandet.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017).

Figur 24 Kommunhusets entré (Foto: Bergön, A. Och Jais, O.)
I skrivande stund står Vöfab som byggherre för ett nytt stads- och stationshus. Det nya stadsoch stationshuset upphandlades som projekttävling enligt LOU. White arkitekter vann. I
tävlingsprogram för arkitekttävling ingår träbyggnadsstrategin (Växjö kommun, Vöfab och
Jernhusen 2016:7, egen kursivstil):
”Träbyggnadsstrategi – Växjö kommun har en starkt förankrad träbyggnadsstrategi, vilken ska
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avspeglas i den nya byggnaden. Strategin är en del av arbetet Europas grönaste stad och bygger
på ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och näringslivet.”

Under bedömningskriterier står vidare:
”Tävlingsbidraget ska ha fokus på hållbarhet vilket bland annat ska avspeglas i materialval,
Miljöbyggnad GULD, varumärket ”Europas grönaste stad” samt att Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi efterföljs.” (Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen 2016:14, egen kursivstil).

Figur 25 Stads- och stationshus (White arkitekter)

Formaliserad samverkan med samhället aktörer
Aktivt deltagande i nätverk

Växjö kommun är en aktiv deltagare i regionala nätverk, såsom i det regionala nätverket
Sustainable Småland med bas i Växjö ”ett regionalt nätverk med inriktning på kunskapsdelning och
utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar” (Sustainable Småland 2017). I samband
med Växjös årliga ’Earth Week’ 2015 befäste t.ex. Växjö kommun tillsammans med
Linnéuniversitetet och Sustainable Småland, i ’Växjödeklarationen’ vikten av att bygga i trä för
”en fossilbränslefri framtid” (Linnéuniversitetet, Växjö kommun & Sustainable Småland 2015).
Växjö är vidare en aktiv aktör nationellt genom deras medlemskap i Trästad Sverige. Växjö
kommun ingår i Trästadsrådet i Trästad Sverige tillsammans med företrädare för kommunerna
Falun, Skellefteå och Skövde samt representanter för SABO och ett antal privata aktörer inom
bostads- och byggsektorn (Skogsriket Västerbotten 2014).
Utöver detta har Växjö i avsiktsförklaring med Skellefteå kommit överens om att ”tillsammans
utveckla och förtydliga våra träbyggnadsstrategier för respektive kommun, i samverkan med
andra kommuner och intressenter inom ramen för Trästad som brett belyser träets möjligheter i
stadsbyggnaden” samt att ”Tillsammans utveckla eventet Wood Building Summit mellan städerna.”
(Sveriges Radio 2015). I intervjuer framgår att de två städerna turas om att hålla en årlig
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konferens ’Wood Build Summit’ vilket beskrivs som ”en internationell konferens för alla
intresserade av byggande i trä” (WoodBuild Summit 2017).
Kommunen har även formaliserade samarbeten med internationella nätverk såsom Nordiska
Trästäder (Projektledare träbyggnad VKAB, Växjö kommun, 2017) och i det tyska nätverket Forum
Holzbau (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017).

Välle broar och Torparängen: ’lab-miljö’ för forskning

I planprogrammet för Välle broar fastställs att Välle broar ska vara tillgängligt för forskning och
undervisning av träbyggandet och bli en arena för nytänkande inom träbyggandet: ”Byggherrar,
konsulter, entreprenörer och forskare ges en möjlighet att uthålligt utveckla, pröva och lansera ny
kunskap. För universitet blir Välle Broar ett givande praktikfall.” (Växjö kommun. 2006b:5, 9).
Växjö kommun har vidare i flera detaljplaner fastställt att ”Välle broar ska vara tillgängligt för
forskning, undervisning och marknadsföring av träbyggandet”.
Samarbetet med akademi får formell status i markanvisningsavtal, detta går att finna i
markanvisningsavtal för bl.a. Vallen, Pelarsalen och Limnologen Syd där det fastställs att
”Planering, projektering och byggande ska vara öppet för forskning. Forsknings- och
uppföljningsresultat ska vara tillgängliga för efterföljande projekt.” (Växjö kommun 2010; Växjö
kommun 2017e och Växjö kommun. 2015c). Kommunpolitiker bekräftar:
”Det är intressant för forskare och universitet men även för näringslivet att man
experimenterar lite. Detta möjliggörs genom markanvisningen, de som söker markanvisning måste tala
om hur de ska lösa samarbetet.” (Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017, egen kursivstil).

I planprogrammet för Torparängen står inget om området som lab-miljö för forskning men
kommunstyrelsen beslutade 2015 om att ”målsättningen med området efter genomförande ska
kännetecknas av en hög miljömässig ambition och bebyggelse i enlighet med Växjö kommuns
träbyggnadsstrategi” (Växjö kommun 2013b). I de markanvisningstävlingar som utförs i
Torparängen har byggnation i trä och samarbetet med universitet dock lagts in som krav. Nedan
exempel från markanvisningstävling i Torparängen:
”Som ett led i träbyggnadsstrategin har Växjö kommun och Linnéuniversitetet startat ett
samarbete med Forskningsprojekt Torparängen – ny träbyggnadsarena i Växjö. Linnéuniversitetet
kommer att följa stadsutvecklingsprojektets olika genomförandefaser […] Syftet är att på ett
tidigt stadie integrera Linnéuniversitetets forskning i respektive byggherres projekt. Linnéuniversitetet
kommer därför att delta vid utvärderingen av respektive markanvisningsförslag.” (Växjö
kommun 2017h, egen kursiv).

Det fastställs vidare i markanvisningstävling att ”Den byggherre som väljs ut att teckna
markanvisningsavtal kommer att sluta ett samarbetsavtal med Linnéuniversitetet som tydliggör
hur samarbetet mellan universitet och byggherre ska se ut. Utvalda byggherrar kommer att ingå i
forskningsprojektets referensgrupp.” (Växjö kommun 2017h).
I mall för samarbetsavtal med Linnéuniversitet fastslås att ”Markanvisningsavtal och köpeavtal är
villkorat med att respektive byggherre ingår samarbete med LNU för aktiv medverkan i
Forskningsprojekt Torparängen – ny träbyggnadsarena i Växjö.” (Linnéuniversitet 2016, egen kursivstil).
Samarbetsavtalet reglerar formerna för samarbete mellan bolaget och Linnéuniversitetet och
byggherren förbinder sig att ”Bidra med information för forskningsprojekten, aktivt delta i
forskningsarbetet, möjlighet att delta/erbjuda i studentprojekt” (Linnéuniversitet 2016).
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I skrivande stund håller nya samverkansformer på att utvecklas och Smart housing småland har blivit
en allt viktigare aktör i samverkan med kommunen. Smart housing småland (del av RISE) skriver
på hemsidan att de ”bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som skapar smart boende
och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.” (Smart Housing Småland 2017a). Smart housing
småland bjöd i april i år in till workshop om fastigheten Docenten som byggs av Växjöbostäder:
”Nu finns det en möjlighet att utnyttja Docenten som ett verklighetslaboratorium och
workshopen handlade om vilken forskning som skulle vara intressant att knyta till
Docenten” (Smart Housing Småland 2017b)

Stöd till forskning och utbildning

Utöver formaliserad samverkan i markanvisningsavtal bistår kommunen forskning ekonomiskt,
såväl direkt som indirekt:
”I brist på bra analyser så måste vi jobba nära forskningen. Med direkta pengar till universitetet
för utvalda projekt och de facto direkt till ett antal professorer som vi går in och stöttar med pengar. För
oss är det en jätteviktig fråga att kunna visa att trä är bättre än betong ur ett
miljöperspektiv.” (Utvecklingsstrateg träbyggnad Växjö kommun, 2017, egen kursivstil)

I fallet med Torparängen finansierar kommunen direkt, genom VKAB, en doktorandtjänst
kopplat till Torparängen (Växjö kommun 2017m).
”I Torparängen är vi med och finansierar Linnéuniversitetet för forskningsprojekt där de följer hela
processen med projektet från ax till limpa i syfte att undersöka om det är en fördel eller
nackdel att bygga i trä.” (Tjänsteman 2 Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun, 2017, egen
kursivstil)

Forskningsprojektet som ska pågå 2016-2020 är primärt en marknadsstudie med fokus på varför
byggs så lite i trä, upphandlings- och anbudsprocessen, projektering, produktion, leverans och
montering, akustik och vibrationer, mätning av fukt och värme, vertikala relativförskjutningar
samt analys av slutanvändaren med fokus på kundvärde. Det ska leda till en skrift med olika
delprojekt som ska kunna skickas ut till företag med korta sammanfattningar och
rekommendation. Projektdeltagare är Linnéuniversitetet (Industriell ekonomi och Byggteknik),
Växjö kommun och VKAB och i referensgruppen även RISE och Smart Housing Småland.
(Smart Housing Småland 2017c; Forskare 1 LNU, Växjö, 2017). Forskare, LNU, berättar om hur
det gick till:
”Vi tog kontakt med kommunen och frågade om vi kunde hitta ett liknande samarbete i i
Torparängen som det vi hade med Limnologen. Ett halvt år senare kunde vi anställa en
doktorand som kommunen och VKAB finansierade helt som jobbar med stadsutvecklingsprojekt
Torparängen.” (Forskare 1 LNU, Växjö, 2017, egen kursivstil).

Ett exempel på när kommunen stöttat forskning är genom deras medlemskap i Centrum för
byggande och boende med trä (CBBT):
”Vi har haft ett aktivt medlemskap i CBBT som är en organisation som tillsammans
bestämmer olika typer av forskningsområden eller forskningsprojekt där vi ska satsa
pengar, utifrån ett företagsperspektiv. Stödet går till medlemmar i
CBBT.” (Utvecklingsstrateg träbyggnad Växjö kommun, 2017).

I CBBTs styrelse finns bl.a. representant från Linnéuniversitetet (CBBT 2017b). CBBT har
som ett av många projekt finansierat forskning om de 3 st 8-våningshus med träbalkar som
uppfördes på fastigheten Limnologen. Forskningen var ett brett uppföljnings- och
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informationsprojekt för trähusbyggande med 10 forskningskritierier (CBBT 2017b;
Projektledare träbyggnad VKAB, Växjö kommun, 2017). Flera intervjupersoner berättar om
det i positiva ordalag:
”För Limnologenprojektet var kommunen och CBBT var initiativtagare. Projektet har
funkat som ett väldigt inspirerande exempel med ett otroligt intresse och väldigt mycket
studiebesök. På det sättet har vi fått en bred, förankring och möjlighet att presentera den
forskning som bedrivs. Här har kommunen spelat en viktig roll.” (Forskare 2 LNU, Växjö,
2017).
”I Limnologenprojektet var alla parter med – kommunen, universitetet, näringslivet och
byggarna – och kunskapen växte oerhört mycket.” (Tjänsteman 1 Stadsbyggnadskontoret
Växjö kommun, 2017).
”Där vi forskat mest, där vi varit tillsammans, det är nog Limnologen.” (Utvecklingsstrateg
träbyggnad Växjö kommun, 2017).

Kommunen stödjer vidare, genom deras medlemskap Träregion Småland, Smart Housings Smålands
verksamhet:
”Vi ger från kommunen, genom Träregion Småland, Smart housing Småland pengar. Oftast har
vi inte pengar som vi ger forskningen direkt, utan det är genom ett samarbete inom
regionen. Där kan akademin söka pengar och tack vare det kan de söka andra pengar.”
(Kommunpolitiker 2 Växjö kommun, 2017).

Kommunen stödjer vidare LNU ekonomiskt genom deras medlemskap i föreningen Goda hus där
flertalet av kommunens bolag är medlemmar. Goda hus är en förening med målsättningen ”att
utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen genom att satsa på forskning
och utveckling enligt Trippel Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och
privata aktörer i Sydostregionen” (Goda Hus 2017b). Kommunen har via Goda hus stöttat
projektet Expertkompetens för hållbart byggande. Expertkompetens för hållbart byggande erbjuder via
Linnéuniversitetet bland annat avgiftsfria kurser för yrkesverksamma för hållbart träbyggande
framtagna tillsammans med näringslivet (Linnéuniversitetet 2017). Forskare på LNU berättar
om projektet:
”Expertkompetens för hållbart träbyggande handlar om att vi samverkar med näringslivet
och skräddarsyr utbildning på avancerad nivå så att det passar yrkesverksamma. Det var
många företag som var med i ansökningsarbetet men också underutvecklingsarbetet senare.
Och där hade kommunen en viktig roll indirekt genom deras medlemskap i föreningen Goda hus som
fanns representerade i ansökningsarbetet.” (Forskare 2 LNU, Växjö, 2017, egen kursivstil).

Föreningen Goda hus har vidare varit med och supportat tillsättningen av professur (Forskare 2
LNU, Växjö, 2017) och kommunen har genom deras medlemskap i Goda hus även indirekt
bidragit ekonomiskt indirekt i samband med ansökan om forskningsanslag:
”Goda hus har också varit med och supportat rena forskningsprojekt. En viktig finansiär för oss är
Folkhemsstiftelsen, det är löntagarfondens pengar som man kan söka om man vill utveckla
forskning och utbildning på avancerad nivå i samverkan med näringslivet. Och då tex för
att vara konkret så har Goda hus, där kommunen indirekt finns med genom sina bolag,
varit med som stöd i den formella ansökningen som vi har skickat in till stiftelsen.” (Forskare 2
LNU, Växjö, 2017, egen kursivstil).
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5.3. Skellefteå
Bakgrund

Skellefteå kommun antog 2014 en kommunal träbyggnadsstrategi. Kommunen var dock redan
innan en känd ’trästad’ nationellt genom deras medverkan i projektet Trästad 2012 och senare för
deras medlemskap i Trästad Sverige – men även för deras byggande trä. Kända exempel är
parkeringshuset Ekorren uppfört 2009 i massiv- och limträ och träbyggnadsprojektet Älvsbacka
Strand. Träbyggnadsprojektet Älvsbacka Strand består av å ena sidan tre
flerbostadshusbostadshus i trästomme, med ett då nytt system för industriellt byggande, uppförda
2008-2010 och å andra sidan av Älvsbackabron, då Sveriges längsta träbro, som byggdes 2011
(Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå). Även Skellefteå kommun ingår i Trästadsrådet i
Trästad Sverige (Skogsriket Västerbotten 2017).

Forum

I forumskedet ska förutsättningar identifieras, en gemensam bild av vad som ska göras och varför
behöver skapas och samarbetspartners ska identifieras. Har en gemensam bild skapats?

Förutsättning – redan känd som ’trästad’

Kommunalt byggande i trä och kommunal samverkan med aktörer inom trähusbranschen
startade i Skellefteå inte med en träbyggnadsstrategi – träbyggnadsstrategin var snarare ett resultat
av det. Det kommunala arbetet för att främja ökat byggande i trä hade fått fart i samband med
den nationella strategin Mer trä i byggandet 2005 (Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå).
Det framgår i intervjuer att träbyggnadsstrategin till stor del var en respons på extern efterfrågan,
vilket bekräftas såväl av kommunpolitiker som kommuntjänstemän:
”Vi har byggt i trä väldigt länge här och har en tradition av det så vår träbyggnadsstrategi
kommer väl egentligen från att folk började efterfråga vår strategi. Vi behövde tydligare presentera
hur vi jobbar med våra träbyggandsfrågor och organisera upp oss. Och också visa på dom
samarbeten som vi har med hela kedjan, akademin, näringslivet och kommunen.”
(Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Vi har beskyllts för någon Skellefteå modell – först bygger vi husen, ger bygglov och sen gör detaljplan för
att sen formulera strategi. Vi är inte någon jättestor kommun, vi har inte råd att bara göra
strategier, vi måste ha fokus på att få något gjort. Sen kommer de där ideologiska överbyggnaderna
in dagen efter på något sätt.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun 2017, egen
kursivstil).

Kommunen hade även före träbyggnadsstrategi byggt genom kommunala bolag byggt i trä, vilket
bekräftas av tjänsteman på det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris (idag
Skellefteå Industrihus):
”Polaris har tidigt, långt innan det fanns träbyggnadsstrategi, haft en politisk styrelse med en politisk
inriktning att vi ska jobba med träbyggnad. Det startade redan 1997 med stiftelsen Träenigheten. Sedan
dess har vi byggt bl.a. kontorshus, undervisningslokaler, bibliotek och
parkeringshus.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, egen kursivstil).

Förutsättning – samverkan redan på plats

Redan innan träbyggnadsstrategi hade kommunen även varit involverad i samverkan med
akademi och näringsliv för att öka kommunens konkurrenskraft inom byggande i trä vilket
bekräftas av samarbetspartner:
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”Tillsammans med andra aktörer såsom TräBranschNorr, stiftelsen Träenigheten och
kommunen har vi skapat den här klusterbildningen och nätverket som har gjort Skellefteå
till en trästad.” (Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017).
”Samarbetet med kommunen har funnits långt före träbyggnadsstrategin. 1998 byggde vi första 5våningshuset i trä. Som beställare stod Skellefteå kommuns bostadsbolag Polaris som tog
risktagandet.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).
”Det har funnits en samverkan utan att det varit uttalat, det är en modell som utvecklats sedan
90-talet.” (Sektionschef RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).

Ett tidigt exempel på samverkan som nämns är Träenigheten. På Skellefteå kommuns hemsida står
att ”Träenigheten är en stiftelse med uppgift att främja forskning, utveckling och utbildning,
bland annat genom att arrangera Skellefteå Träfestival”. Vartannat år delas Träpriset ut med syfte
”att marknadsföra Skellefteå som riksträstad och därigenom främja en offensiv utveckling av
regionens näringsliv inom träområdet” (Skellefteå kommun 2017c). Träenigheten har funnits
sedan 1992 (Forskare RISE, Skellefteå, 2017) och de var de första som initierade tanken om att
arbeta tillsammans för att för att främja Skellefteå som trästad och gynna campusområdet
(Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017; Forskare RISE, Skellefteå, 2017). Stiftare är Skellefteå
kommun, tillsammans med RISE samt privata aktörer såsom Setra Group, Norra Skogsägarna
och SÅGAB (Skellefteå kommun 2017c). Träenigheten träffas fyra gånger per år och då samlas
kommunen, företag samt LTU och RISE (Forskare RISE, Skellefteå, 2017). Bland de tidiga
projekten där Träenigheten varit en aktiv aktör var i förarbeten till Regeringskonferensen 1997
som hölls i Skellefteå februari samma år och som ledde till ett program för utveckling av svensk
skogsnäring (se 4.3. Forskning och utveckling) (Skellefteå Snickericentral 2017; Vinnova 2001).
Vidare framkommer i intervju med professor i träteknik, Luleå Tekniska Universitet, att
kommunen sedan 80-talet varit engagerad i att stötta institutionen för träteknik:
”Kommunen har varit inblandad i verksamheten träteknik här sen den startade på 80-talet. Det var långt
innan de hade en träbyggnadsstrategi. När de pratar om deras träbyggandsstrategi är det bra för oss
eftersom vi jobbar med träteknik, men vet inte om det känns som någon jätteskillnad mot
tidigare. De har alltid varit positiva till det vi hållit på med här.” (Professor LTU, Skellefteå,
2017, egen kursivstil).

Etablerandet av ’trästaden Skellefteå’

Skellefteå kommun har sedan den nationella träbyggnadsstrategin Mer trä i byggandet 2005-2008
arbetat än mer aktivt med att etablera sig som trästad (Skellefteå kommun 2017b.)

Träenigheten grunden till bildandet av TräCentrumNorr (TCN)

I samma veva som den nationella strategin, Mer trä i byggandet 2005, hade Träenigheten tagit fram en
ansökan till VINNOVA: ”Tillsammans med ett 40-tal företag samt företrädare för regionen och
forskarvärlden hade stiftelsen utvecklat en programbeskrivning som hette ’iWood – hållbar
tillväxt i regionen genom ökad förädling i värdekedjan’.” (Melin et al. Odaterad:10). Ansökan gick
inte igenom men som ett resultat av samverkan bildades istället TräCentrum Norr (TCN) av de
aktörer som medverkat i ansökan inklusive kommunen (TräCetrum Norr 2006; Centrumledare
TCN, Skellefteå, 2017). Aktörerna var utöver företag och kommunen även Luleå tekniska
universitet och RISE (då SP Trätek) (Melin et al. Odaterad:10).
TCN beskrivs som ett koordinerande nav – en centrumbildning som bildats i syfte att promota
träbyggande och verka som brygga mellan olika parter såsom mellan offentliga organ, näringsliv
och akademin (Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017). Denna beskrivning är i linje med den

63

nationella strategiska forskningsagendan NRA med fokus på att stimulera till samordning mellan
aktörer såsom näringsliv, offentliga finansiärer och forskningsutförarna (se Kap. 4. Styrmedel).
Det framkommer att TCN senare fick stöd av Vinnova och ur det kunde växa:
”Ett år efter starten av TCN inleddes även Branschforskningsprogrammet för skogs- och
träindustrin (BFP) som finansieras gemensamt av skogs- och träindustrin samt staten genom
VINNOVA. […] Programmet bygger på en delmängd av de områden som prioriterats
inom den nationella strategiska forskningsagendan (NRA). TCN:s fokusområden
överensstämmer i stort med de insatsområden för den trämekaniska sektorn som finns
inom NRA.” (Melin et al. Odaterad:10).

I intervjuer framkommer forskningsanslagens viktiga roll för att kunna starta upp samverkan
inom ramen för TCN:
”Samarbete med kommunen skapades någon gång 2005-2010. TCN växte till ur ett
Vinnovaprojekt, man kunde söka ett antal miljoner från Vinnova och då kunde vi skapa
det här samarbetet med kommunen och alla organisationer som finns.” (Forskare RISE,
Skellefteå, 2017).
”TCN startade med företrädare för företag inom träbygg, några från härifrån LTU som
jobbar med träforskning på träteknik och kommunerna Skellefteå och Piteå. I TCN kom vi
fram till projekt som man skulle jobba med. På det viset skedde samarbete med kommun
mycket inom ramen för TCN.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).

Kommunens träsatsning nationellt känd med Trästad 2012

Kommunen deltog sedan i projektet Trästad 2012 och blev senare medlem i nätverket Trästad
Sverige. Det var dock först 2014 som kommunen antog en träbyggnadsstrategi, vilken antogs
samtidigt som kommunens riktlinjer för hållbart byggande. I intervjuer framkommer Trästad
2012 som grunden till antagande av en kommunal träbyggnadsstrategi:
”Träbyggnadsstrategin grundas i de nationella riktlinjerna som togs 2004-2005 och som
sedan byggdes det vidare till Trästad 2012.” (Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017).
”Skellefteå ville ha en profil mot träbyggande i samband med Trästad 2012. Det blev
väldigt mycket fokus på hur städerna skulle profilera sig och synas utåt.” (Forskare RISE,
Skellefteå, 2017).

Skapandet av ett gemensamt syfte – från tillväxt till hållbar/-t tillväxt och
byggande

Kommunen har såsom ovan påvisat länge arbetat aktivt för att stödja den lokala skogsnäringen
och på senare allt mer på att profilera sig som trästad. I intervjuer framgår att kommunens
satsning till en början var en näringslivspolitisk fråga som började på 80-talet med dåvarande
ordf. för kommunstyrelsen (som senare blev landshövding i Västerbottens län men även ordf. i
den nationella träbyggnadsstrategin):
”Det började med den gamla politiken som hållit på med näringslivsutveckling genom samverkan
med RISE och TCN.” (Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen
kursivstil).
”När det började var det strikt utifrån ett näringslivspolitiskt syfte – för att växla upp näringslivet. Det
behöver vi inte hymla med. Och så råkar det vara klimatsmart och det är ju
bra.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).
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På frågan om varför kommunen har antagit en träbyggnadsstrategi svarar kommunpolitiker:
”En övergripande målsättning är att vi ska bli 8000 fler invånare fram till 2030 och då
måste vi ha tillväxt i vår kommun, 4000 nya jobb behöver skapas och vi behöver bygga nya
bostäder. Samtidigt behöver vi skapa en hållbar tillväxt och då måste vi bygga på ett hållbart sätt för
det är det människor vill ha. För att möjliggöra tillväxt behöver vi utveckla det näringsliv vi
har och samtidigt locka hit nya företag som kan vara kopplade till den här näringsgrenen.”
(Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

2015 antog kommunen utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (Skellefteå kommun 2015),
träbyggnadsstrategin bakas indirekt in i denna strategi. Träbyggnation går att läsa in i
strategiområdet ’Globalt konkurrenskraftig ekonomi’ genom dess fokusområde ’Aktiv
branschutveckling och smart specialisering’:
”Som många andra ledande regioner ska Skellefteå positionera sig med hjälp av platsbaserade
konkurrensfördelar och utveckla områden där vi redan i dag är starka, genom smart
specialisering och klusterutveckling. Starka områden är bland annat basindustrier som gruv- och
träindustrin.” (Skellefteå kommun 2015, egen kursiv)

Utöver detta bakas träbyggande indirekt in i strategiområdet ’Hållbara och varierande livsmiljöer’
genom dess fokusområde ’Framtidsinriktad samhällsutveckling’:
”Genom en helhetssyn ska Skellefteå bidra till en hållbar samhällsutveckling som strävar mot
resurshushållning, ökad produktion av förnybar energi, hållbart byggande och god arkitektur,
kretsloppslösningar och tekniskt nytänkande.” (Skellefteå kommun 2015, egen kursiv)

Från träbyggnad som en näringslivsfråga utvecklades det till en del i det kommunala arbetet med
hållbarhet dels genom Skellefteå 2030 men även genom kommunens Riktlinjerna för hållbart byggande
(Skellefteå kommun 2014a). Arbetet med riktlinjerna startade 2009 med ett stadsbyggandsprojekt,
Eriksberg, som skulle utvecklas till ett nytt bostadsområde där kommunen skulle tänka miljö från
början (Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017):
”Det var så jag har sett att det började – med en vision om att få med alla
hållbarhetsaspekter som sedan skulle utvecklas till ett program eller strategi som sedan
kunde antas av politiken.” (Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun 2017)
”Vi antog riktlinjer för hållbart byggande med de tre dimensionerna ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet – och då blev vår träbyggnadsstrategi en spjutspets inom det. Med
byggande i trä kan bygga en hållbar stad och samtidigt lyfta vårt
näringsliv.” (Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017)

Om de tre dimensionerna av hållbarhet och byggande i trä som del i kommunala riktlinjer för
hållbart byggande:
”När man tittar på det samarbete som finns mellan akademin, det offentliga och byggare
inom trähusbranschen så är det att det är hållbart ur alla aspekter. Det är inte bara miljö, det
inte bara ekonomi, det är också hållbart ur ett socialt perspektiv. Vi har trä här, vi har en
stad som behöver växa och vi behöver en näring som växer. Sen ur en social aspekt så kan
det dessutom vara en bra integrationsfråga, för det saknas arbetskraft i träsektorn.”
(Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

En krokig väg fram till antagande av träbyggnadsstrategi

I Trästad 2012 skrift En ny väg (Westerlund 2012:66) står att ”I Skellefteå arbetas det för fullt med
65

att ta fram riktlinjer som kan hjälpa byggherrar att göra hållbara val. Dessa riktlinjer, som är en
del i det ’Hållbara Skellefteå’, testas i skarpt läge i samband med att Lindbäcks bygger nya
flerbostadshus i trä på Älvsbacka Park.” I artikeln (Westerlund 2012:66) intervjuas Lorents
Burman, bygg- och miljönämndens ordförande i Skellefteå, om framtagande av riktlinjerna:
”Hos oss är det självklart att bygga i trä och istället har vi valt att arbeta med framtagningen
av en heltäckande strategi för hållbart byggande.” (Burman 2012, egen kursivstil)

Denna tanke hade två år senare, 2014, uppenbarligen reviderats med hänvisning till antagande av
en kommunal träbyggnadsstrategi. På frågan om hur processen till formulerande och antagande
av träbyggnadsstrategin och riktlinjer för hållbart byggande gick till svarar kommunpolitiker
(Skellefteå kommun 2017):
”I processen var det många aktörer med från de här 3 olika benen – akademi, näringliv och
kommun. Och i samband med att vi tog fram strategin återupptog vi tidigare kontakter
såsom Lindbäcks bygg och Martinssons och kontakter inom universitetet och akademin.
Och alla kommunala förvaltningar som berörs var med. Eftersom Skellefteå är Skellefteå är
det ju så att vi känner varandra, och det är så vi jobbar med vår träbyggnadsstrategi – vi
samarbetar och lyfter varandra.”

Denna bild bekräftas delvis av tjänsteman Fastighets AB Polaris (Skellefteå kommun 2017, egen
kursivstil):
”Man kan säga Trästad och efterdyningarna av den haft lite forum. Då har vi träffats alla och
fick tycka till när man höll på med träbyggnadsstrategin. Då var det med oss och byggherrarna i
kommunen. Sen tror jag en del blev överraskade av hur det blev. Vår VD tyckte den var
för mjäkig, att man tillämpar för lite, att den borde vara striktare.”

Centrumledare TCN (Skellefteå, 2017, egen kursivstil), bekräftar även samverkan i samband med
formulerande av träbyggnadsstrategin:
”Det har funnits ett samarbete med kommunen under många år, formella och informella
kontakter som byggt det under årets lopp. Framförallt i samband med den här träbyggnadsstrategin
där vi deltagit i diskussionerna.”

Den kommunala förvaltningen Support och lokaler (SLK) som bygger på uppdrag av
kommunen, verkar inte i någon större utsträckning ha deltagit i processen med
träbyggnadsstrategin:
”I en strategi så står det en massa saker och sen så blir det ’ja ha, vad innebär det här att det
alltid ska övervägas?’. Vi har haft lite dialoger för vi har ju egentligen inte varit någon stor del i att ta
fram strategin. Vi har haft nån representant som varit med, men det är inte vi som har drivit
det utan byggnadsnämnden.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017,
egen kursivstil).
”Från början var det så att vi hade politiker som brann för det här och har lyft fram det
och varit starkt påtryckande. Sen har det givetvis varit tjänstemän som också varit med och
bidragit.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017).

Identifieringar av begränsningar

Trots att det framgår att inte alla aktörer varit med i formulerandet av träbyggandsstrategin
framkommer i intervjuer en relativt samstämmig bild över kommunens utmaningar att styra mot
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ökat byggande i trä vilket kan tolkas som att löpande dialog förekommer som bidrar till en
’gemensam bild’.

Marknaden

Som i fallet med Växjö pekas marknaden ut som en begränsning, såväl av kommuntjänstemän
som av kommunens samarbetsparters. Återkommande är kapacitetsproblem och bristen på
leverantörer:
”Det som är problemet nu är KL-trä, det är för liten produktion. Leveranstiderna i Österrike är
uppe i 11 mån.” (Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).
”Industrin är ganska liten, det är ett grundproblem. Jämfört med de stora byggarna är det liten
kapacitet och då ska man leva i det här mellanrummet fram till dess att leverantörer vågar
göra satsningar. Om det blir aktuellt att bygga stora områden är det tveksamt om
kapaciteten finns idag. Jag gissar att det är en trygghet som skulle behövas för att de ska
våga investera för att expandera sina anläggningar och produktion.” (Centrumledare TCN,
Skellefteå, 2017, egen kursivstil).
”Just nu är begränsningen att det inte finns tillräckligt många leverantörer och träleveransen är den
begränsande faktorn.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)
”Det ska finnas kapacitet att bygga, om jag förstår byggs så mycket i trä som det går.
Träbyggander på flerbostadshus är en ganska liten andel. Vi pratar om små procentsiffror.
Det tar många år innan den industrin har utökats med 50%. Speciellt om den går för fullt
idag. Det är en gradvis utveckling.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017).

En direkt begränsande faktor med hänvisning till bristande utbud är enligt intervju priser, det
faktum att det är dyrare att bygga med trästomme:
”Den huvudsakliga begränsningen är ekonomin.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil).
”Om vi pratar stomme, som man ofta faller tillbaka på då man talar om trä, så är vår bild att
då är det dyrare. Det kan röra sig om en skillnad på 15-20 %.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen
SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Kostnader är en begränsning, det måste vara konkurrenskraftigt med jämfört med andra
material.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)
”Varför ta risk om jag inte tjänar på det? Vi måste öka konkurrenskraften för att verkligen kunna
säga att det i alla fall inte är dyrare.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)

Bristen på erfarenhet, kompetens och kunskap

Som i fallet med Växjö kommer bristen på erfarenhet, kompetens och kunskap upp som en
begränsande faktor, såväl lokalt som på nationell nivå:
”Det har varit mycket regler kring träbyggande som varit begränsning förut.
Standardiseringar finns inte riktigt i trä än vilket gör att det krävs mer tid från konstruktörer. Det är en
del som gör det dyrare av projekteringskostnaderna.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Vi har för lite folk i träbyggsvängen.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).
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”Upphandlingsmyndigheten säger öppet – vi har ingen kunskap. För att de lutar sig väldigt hårt mot
konkurrensverket. Och konkurrensverket säger – vi vet inte heller så mycket.” (Tjänsteman
1 Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Utifrån kommunens sida ser vi en utmaning i att utveckla våran kompetens, bl.a. inom
upphandling men även kompetens generellt om trä som material.” (Kommunpolitiker
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Kultur och praxis

En utmaning som särskilt pekas ut är rådande kultur och praxis inom byggsektorn. Informanter
återkopplar till behovet av informationsinsatser:
”Attityder och traditioner har man att slåss med. Om man alltid gjort på ett visst sätt och byggt med stål
och betong så är det svårt att ändra på det. Det är inte bara materialet utan du måste bygga på ett
annat sätt i hela processen. Idag finns ett system som bygger på betong, med
organisationer, som inte kan ändras över en natt. Det kostar väldiga pengar i investeringar
och ett nytt synsätt.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)
”Det finns mycket fördomar om trä: att det brinner snabbare, om behandling av trä som
yttermaterial samt att det är dyrare. Så mycket fördomar som man måste övervinna.”
(Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”En vanlig byggherre är inte jätteinsatt i träbyggnation. Han ser brand, buller och underhåll som
ett problem. Tre stora problem varav inga egentligen är ett problem i ett modernt
träbyggande. Det fattas, i alla fall på privata sidan, kunskap om träbyggnad och det finns
många fördomar. Så det här är en stor utmaning. Vi har valt är att lyfta fram exempel på att det
går jättefint att bygga alltmöjligt i trä för att visa.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil).
”Kulturen och praxis spelar väldigt stor roll och det krävs en enorm informationsinsats för att få
traditionella betongbyggare att ändra sig. Det som behövs är lättillgänglig information om
hur man ska bygga, det ska kunna byggas så att man inte ska behöva ta någon risk.”
(Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).

Begränsade kommunala möjligheter att styra

Återigen – som i fallet med Växjö – pekas befintliga regelverk, med avsaknad av regler för
koldioxidutsläpp i plan- och bygglagen ut och det merarbete detta leder till med olika
miljöcertifieringar:
”Man behöver i regelverk lägga fokus på byggandet och inte bara brukandet, brukandet kan vi. Vi
behöver titta över den fas som står för 70 % av CO2-utsläppen i byggande och det ryms
varken BBR eller PBL. Där ser jag att de här miljöcertifieringarna är jättesvåra, det orsakar
otroligt mycket pappersjobb.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017,
egen kursivstil).
”Nångång borde regelverket lyckas landa i nån slags livscykelgrej.” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017).
”LCA-beräkningar såsom ecoinvent är fortfarande primärt ett lobbyverktyg. Det skulle
behöva utvecklas för att kunna användas som standard och i senare skede implementeras i
regelverk kring byggande.” (Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017).

Tjänsteman Samhällsbyggnad återkopplar begränsning i regelverk till kommunens medverkan på
nationell nivå för att påverka ändringar i lagstiftning:
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”Eftersom möjligheten att som kommun ställa tekniska egenskapskap i planering försvunnit behöver PBL
och BBR ses över. Jag sitter med i en nationell grupp där vi tittar på PBL och BBR och de
förändringar som behöver göras där. Det handlar om vad man vill öka byggandet men
samtidigt göra det på ett klimatvänligt sätt. Boverket har fått ett regeringsuppdrag (Hållbart
byggande med minskad klimatpåverkan) så dom sitter med i samma grupp. Vårt förslag, vi som
sitter i den här gruppen, är att alla de här miljöcertifieringarna ska in i PBL och BBR.”
(Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017. Kursivtext min egen).

Arena

I arenaskedet ska vad som ska göras, hur ska det göras och vem som ska göra vad fastställas. Vilka är de
kommunala åtgärder i Växjö som kan kopplas till konkretisering av den gemensamma bilden?

Träbyggnadsstrategi

I träbyggnadsstrategin (Skellefteå kommun 2014b:4) vision bakas träbyggnad in i den kommunala
målsättningen om att 2030 bli 80 000 invånare: ”Det hållbara byggandet har skapat attraktiva
miljöer som ser till hela människan” […] ”vilket lockar nya invånare och företag till kommunen.
Detta har stimulerat hela samhällets utveckling och målet med 80 000 invånare har klart
överträffats.”
Vidare fastställs att strategin ”gäller för hela Skellefteå kommun, allt som byggs och överallt där
Skellefteå kommun – direkt eller via bolag – bygger. Strategin ska också tillämpas vid privat
exploatering av kommunens mark. Detta gäller samtliga nämnder, förvaltningar och bolag med
övervägande kommunalt ägarinflytande.” (Skellefteå kommun 2014b) Kommunpolitiker
(Skellefteå kommun, 2017) bekräftar målsättningen:
”Strategins målsättning är dels att våra egna byggen ska byggas i trä, men även att aktörer
som kommer hit utifrån ska bygga i trä. Den handlar om att vi ska bli duktiga på
träbyggande och utveckla kunskaper som privata aktörer kan ta del av så att dom blir
modigare. Jag tänker vi lyfter varandra tillsammans utifrån våra olika områden.”

Ingen definition av träbyggnad

I träbyggnadsstrategin uppges tre huvudsakliga skäl till byggande i trä: (1) värna klimatet (2)
utveckla näringslivet samt (3) bidra till samhällsutveckling. Tillskillnad från Växjö har Skellefteå
inte valt att sätta upp ett tydligt mål om hur stor andel av det kommunala byggandet som ska vara
i trä och inte heller definierat vad en träkonstruktion är. Tjänsteman på förvaltningen SLK
om detta:
”De som varit med och jobbat med strategin ser inte att trähus handlar om att allting ska
vara i trä. Då vi pratat om hur ska vi anamma den här strategin har vi därför fått fundera – vad består
ett trähus utav? Vi har kommit fram till att allt inte behöver vara trä men att trä är ett väldigt
bra material som man ska använda så fort det är lämpligt. På något sätt är det målet med
träbyggnadsstrategin – att använda trä där det passar bäst – och är samtidigt en påminnelse
om att det är hållbart.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen
kursivstil)

Avsaknad av mätbar målsättning

Om kommunens beslut att inte sätta upp en tydlig målsättning för träbyggande säger
kommunpolitiker (Skellefteå kommun, 2017):
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”Vi har aldrig satt upp ett mål, utan sagt att vi ska främja trähusbyggandet. Var ska man
börja mäta och när blir det ett trähus? Skolan i Umeå fick ju ett träbyggnadspris och det är
ju bara ytterdelen som är trä, så det är väldigt svårt.”

Istället för ett konkret mål ger Skellefteå kommun (Skellefteå kommun 2014b:12) fyra ”löften”:
(1) Att trä alltid ska prövas i kommunkoncerns bygg- och anläggningsprojekt och alltid väljas när
ekonomiskt och tekniskt försvarbart – i fall då trä ej väljs ska orsaker och hur kunskap anskaffats
redovisas, (2) att planer, markanvisningar och exploateringsavtal ska ”utnyttjas som ett tillfälle för
dialog med byggherrar” med spec. fokus på livscykelperspektiv, (3) att i den fysiska planeringen
pröva träbyggandet och att det ”när relevant ska framgå i detaljplanen hur ambitionsnivån
uppnås” och sist (4) att träbyggnadsstrategin ska vara ”en del av arbetet med kommunala
riktlinjer för hållbart byggande, klimat- och energistrategier, Science City med flera program.”
Tillsammans med dessa löften finns ett antal strategier som jag för enkelhetens skull valt att
sortera utifrån följande: (1) mark- och exploatering, (2) fysisk planering, (3) kommunalt byggande
och (4) samverkan med samhällets aktörer.

Mark- och exploatering
Markanvisningar och exploateringsavtal – tillfälle för dialog

Ett av kommunens löften i träbyggnadsstrategin är att ”markanvisningar och exploateringsavtal
ska utnyttjas som ett tillfälle för dialog med byggherrar med spec. fokus på livscykelperspektiv”
(Skellefteå kommun 2014b).
I intervju tjänsteman Samhällsbyggnad framkommer att kommunen inte ställer krav i vare sig
markanvisnings eller exploateringsavtal:
”Vi tar i möte med byggherrar upp vår träbyggnadsstrategi och säger att vi är en trästad. Vi
har aldrig någonsin ställt ett krav i ett exploateringsavtal eller markanvisning.” (Tjänsteman 4
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).

Detta förklaras delvis av en avsaknad av marknad då träbyggnadsstrategin formulerades men med
ett läge som förändrats senaste åren vilket skapat ett bättre förhandlingsläge för kommunen:
”När den här trästrategin antogs fanns det ingen marknad. Det är först nu senaste 3-4 åren det
börjat byggas. Det gör att vi nu är i en position att vi skulle kunna ställa krav på byggnation i trä.
Men nu ser vi heller inte att vi behöver göra det. Byggherrar är i alla fall inte längre främmande för
att bygga i trä.” (Tjänsteman 4 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).
”Nu behöver vi inte tvinga någonting för nu vill exploatörer bygga. Vi har blivit ett namn inom
träbyggnad och många känner till det redan innan de kommer för att bygga. Vi har sett en
utveckling från att folk tidigare studsade lite mer på träet till att de idag är mer inne på det.”
(Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Kommunen har inte antagit riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Men ska inom
snar framtid anta det:
”Vi har inte antagit riktlinjer än, det är lite grann utifrån tesen att vi gör först och
formulerar strategier sen. Men självklart är det någonting vi ska göra.” (Tjänsteman 4
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017)
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Del av arbetet med kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Ett annat av de fyra löftena i träbyggnadsstrategin är att den ska utgöra ”en del av arbetet med
kommunala riktlinjer för hållbart byggande, klimat- och energistrategier, Science City med flera
program.” (Skellefteå kommun 2014b).
Träbyggnadsstrategin antogs samtidigt som Riktlinjer för hållbart byggande, oktober 2014, och utgör en
integrerad del av densamma. Utgångspunkten i Riktlinjer för hållbart byggande är social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet definieras som ”en bra livsmiljö för
människan att bo, arbeta och vistas i på fritiden”, ekologisk hållbarhet som ”ett ansvarstagande
för klimatet och miljön i produktion och produkt” och ekonomisk ”att ta hänsyn till ekonomi i
ett längre perspektiv” (Skellefteå kommun 2014a).
Riktlinjerna testades i samband med Älvsbacka Park vilket bekräftas av Lorents Burman i skriften
En ny väg – Trästad Sverige 2012. I intervju säger han att avtal ska ingå som en naturlig del av
processerna med markanvisning och bygglov och vidare att riktlinjerna även är tillämpbara för
nybyggnation på privat mark (Westerlund 2012:68).
Det finns nio riktlinjer med tillhörande checklista ”med olika förslag på åtaganden som uppfyller
det som krävs för ett hållbart byggande”. Riktlinjerna ska undertecknas i samband med avtal med
kommunen – ett avtal som sedan ingår som en del av byggprocessen ”med ingång i upprättande
av markanvisning, detaljplan eller bygglovsansökan” (Skellefteå kommun 2014a). Skellefteå
kommun (2014a) skriver att ”för att bygga hållbart och därmed uppfylla riktlinjerna krävs att ett
exempel på åtgärd-förslag har valts för var och en av de nio riktlinjerna.” Det är främst två
riktlinjer – riktlinje 5 Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat, under kategorin ekologisk
hållbarhet och riktlinje 8 Det vi bygger baseras på hållbara val, tydliga rutiner och livscykelkostnader, under
kategorin ekonomisk hållbarhet – där exempel på åtgärder som är knutna till byggnation i trä går
att finna (Skellefteå kommun 2014a). Tjänsteman Samhällsbyggnad Skellefteå kommun om
processen inför antagande:
”De här riktlinjerna var lite kontroversiella då vi skulle anta dem i kommunfullmäktige, det
var lite nytt och det fanns en rädsla för att det skulle kosta så mycket. Många trodde att vi
måste uppfylla alla krav, men det handlar inte om det. Det handlar snarare om att välja
fokusområden för dialog. Vi är inte ute efter att tvinga någon utan visa på förslag.” (Tjänsteman 3
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil)

Till riktlinje 5 Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat tillhör exempel på åtgärder såsom att
utföra livscykelanalys, mäta CO2 belastning, miljöklassificera, identifiera och dokumentera alla
material, välja stommaterial med låg klimatpåverkan, använda trä för stommaterial samt välja
lokalproducerade material (Skellefteå kommun 2014a). I skriften En ny väg – Trästad Sverige 2012
(Westerlund 2012:69, egen kursivstil) står om riktlinjer för ekologisk hållbarhet:
”Vid byggnation tas hänsyn till byggnadens samtliga materials totala miljöbelastning under hela dess
livstid, från råvaruhantering till och med den dag byggnaden rivs eller nedmonteras. Alla
aktörer i byggprocessen ansvarar för sin egen miljöbelastning […] Genom information,
samarbete och hänsyn till farliga ämnen, ska farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet.
Långsiktigt hållbara material ska användas.”

Till riktlinje 8 Det vi bygger baseras på hållbara val, tydliga rutiner och livscykelkostnader går att finna
förslag på åtgärder såsom: väljer material och konstruktioner som vid rivning går återanvända
och/eller återvinna, planera och bygga utifrån LCC (life-cycle-cost), välja lokalproducerade
material, upphandla av lokala företag, låta byggandet ske i en väderskyddad miljö och se till att
byggnaden är miljöklassad (t ex. Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Green building) (Skellefteå
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kommun 2014a). I skriften En ny väg – Trästad Sverige 2012 (Westerlund 2012:70, egen kursivstil)
står om riktlinjer för ekonomisk hållbarhet:
”Byggnationen ska ses i ett livscykelperspektiv och uppföras i material av god kvalitet och
lång livslängd. En livscykelanalys underlättar val av rätt material och konstruktionssätt redan i tidigt
skede i planeringsprocessen, där system med lägsta livscykelkostnad väljs i stället för lägsta
investeringskostnad.”

Riktlinjerna för hållbart byggande är ett sätt föra upp träbyggnad i mark- och
exploateringssammanhang. Riktlinjerna för hållbart byggande är överordnade
träbyggnadsstrategin och är inte materialspecifik, träbyggnation är en del av dem (Tjänsteman 2 &
3 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). I intervju framkommer att riktlinjerna i skrivande
stund ska utvecklas i samverkan med Växjö kommun i samband med deras gemensamma
avsiktsförklaring:
”Vi har en avsiktsförklaring med Växjö där vi tänker fördjupa samarbetet mellan varandras
processer och eventuellt utveckla de här hållbara riktlinjerna tillsammans.” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Tillsammans med Växjö, inom ramen för den politiska avsiktsförklaringen, kommer vi
komma igång med en checklista för träbyggande som del av hållbar stadsutveckling.” (Tjänsteman 1
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Avsaknad av utpekade områden för träbyggnation

Skellefteå kommun har till skillnad från Växjö inte pekat ut områden för byggnation i trä. Om
detta råder olika åsikter på Samhällsbyggnad. Tjänsteman 3 (Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017) säger att det borde ”vara läge för något sådant nu när det är sånt byggtryck för
att visa vad kommunen kan, exempelvis genom att bjuda in exploatörer och visa att ’här har vi ett
område som går att bebygga och det här är förutsättningarna’.” Tjänsteman 2 (Samhällsbyggnad,
Skellefteå kommun, 2017) menar att sådana områden mycket väl kan uppstå men att kommunen
inte bör tvinga fram det ”Vi tror på hot om våld men inte våld”. Hen säger samtidigt att en väg
skulle kunna vara att göra kortare markanvisningar – ”ni får det här ett tag om ni kan visa att ni är
på hugget och visar vad ni kan. Vi kan inte lova bort den här marken i 5 år och bara vänta.”
(Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). En tredje tjänsteman hänvisar till den
dialog som sker inom ramen för Trästad Sverige ”Det är något att bygga vidare på och att sen
gemensamt ta del av kunskapen som uppstår i den synergin.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017). När jag för upp frågan för kommunens samarbetspartners får jag
följande svar:
”Kommunen har inte avsatt något område trots träbyggnadsstrategin. Och nu ska de ju
bygga en massa här nu, och mycket av det som byggs här är i betong.” (Sektionschef RISE,
Skellefteå, 2017).
”Det ju jättebra om vi kan få det och där har kommunen en bra roll, som skulle kunna
göra en sådan satsning som inte en privat vågar göra: ’nu gör vi ett nytt område med lite
risk här, vi bygger trähus på ett nytt sätt med det här konceptet.’ Det vore bra för oss som
har forskningsprojekt som kan anknyta till det direkt.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017).

Fysisk planering

Ett annat av kommunens löften i träbyggnadsstrategin är ”att i den fysiska planeringen pröva
träbyggandet och att det när relevant ska framgå i detaljplanen hur ambitionsnivån uppnås”.
(Skellefteå kommun 2014b). Mer om kommunens arbete med styrning mot ökat byggande i trä
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genom fysisk planering kan jag skriftligen inte finna. Kommunpolitiker (Skellefteå kommun,
2017) hänvisar till bygg- och miljönämnden ”som hanterar bygglov och detaljplaner inom det här
området, de som inte vandrar upp till kommunfullmäktige”.
Jag ställde frågan till tjänstemän på Samhällsbyggnad om hur de arbetar med fysisk planering för
att styra mot ökat byggande i trä. Frågan mynnar ut i ett resonerande i hur man skulle kunna
använda fysisk planering för att styra mot ökat byggande i trä snarare än hur kommunen de facto
använder fysisk planering för att främja byggande i trä. Tjänsteman 2 (Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017) fastställer att det är ”mer eller mindre olagligt att bestämma sådana saker i en
detaljplan, det är som markägare som vi kan ställa krav” men de resonerar vidare om möjligheter
att styra för ökat byggande i fysisk planering. Tjänsteman 1 (Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017) pekar på möjligheterna med planprogram ”Jag tror att man skulle kunna beskriva
byggande i trä i ett planprogram.” Tjänsteman 2 (Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)
pekar på möjligheten att lyfta träbyggnad som en gestaltningsfråga ”där har vi utrymme” och
Tjänsteman 1 (Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017) kontrar ”Sen har ju en detaljplan en
illustration och den kan man hänvisa till.”
Diskussionen leder till en diskussion om gamla detaljplaner och begränsningar med dessa:
”Bygger du allting i trä så drar det iväg några cm per gång. Vi har ju gamla planer som aktivt
motarbetar byggande i trä med hänvisning till regleringar av höjd.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Många detaljplaner vi har nu står det 2-3 vån men med bjälklag i betong. Där tittar man
nu på departementsnivå om man skulle kunna få till en slags frihet för kommunerna att
göra en generell förändring: att i de fall man väljer att bygga i annat material – typ trä – så
får man lägga på x antal cm.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)

Det mynnar ut i slutsatsen att det kommunen primärt gör inom ramen för styrning mot ökat
byggande i trä i detaljplanering är att låta bli att omöjliggöra genom att sätta bjälklagshöjder eller
byggnadshöjder (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). Tjänsteman
konkluderar:
”Vi försöker undvika att pricka bort allting som inte är precis det där huset som det planeras för. Vi
försöker göra lite mer modernare planering där det är en stor yta där det står typ ’hus’
någonstans och skicka med lite bestämmelser och illustrationer på något sätt. Här famlar vi
lite grann fortfarande, vi försöker hitta en nivå att kräva rätt grejer utan att sabba för
någonting.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Kommunalt byggande
Prövning

Ett av kommunens löften är i träbyggnadsstrategin ”att trä alltid ska prövas i kommunkoncerns
bygg- och anläggningsprojekt och alltid väljas när ekonomiskt och tekniskt försvarbart.” Vidare
skriver kommunen i träbyggnadsstrategin (Skellefteå kommun 2014b) att ”Om det beslutas att
inte bygga i trä ska det motiveras skriftligen med en beskrivning av varför trä inte är aktuellt i det
aktuella fallet, hur kunskap om träets möjligheter inhämtats, och hur projektet klarar
hållbarhetsmål.”
Jag har intervjuat tjänstemän från såväl Förvaltningen SLK som det kommunala bolaget
Fastighets Polaris AB, dock ej allmännyttan Skellefteåbostäder AB (Skebo), och frågat om hur
prövningen går till. En avsaknad av formalia för prövning framkommer:
73

”Vi har ingen formalia kring hur en prövning ska göras men vi har haft en dialog kring den som
vi egentligen inte är färdiga med. Vi var inne på frågan om hur vi definierar ett trähus en
kommit fram till att vi inte ska definiera vad som är ett trähus eller inte. Vi ska istället titta
på alla delar av byggnaden – är det lämpligt i den här delen eller inte.” (Tjänsteman 1
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Ja, den prövningen. Vi har inget formaliserat.” (Tjänsteman Fastighets Polaris AB, Skellefteå
kommun 2017, egen kursivstil).

Jag träffar ingen representant från allmännyttan Skebo men i intervjuer framkommer att det
kommunala bostadsbolaget inte valt att satsa på byggande i trä.

Upphandling

Vad gäller det egna byggandet fastställs i Träbyggnadsstrategi (Skellefteå kommun 2014b) att
kommunen ska utveckla kompetensen vad gäller träbyggande som beställare och upphandlare
med ett särskilt fokus på innovation. Utöver detta står att kommunen ska ”söka samarbete med
konsulter och arkitekter som arbetar nyskapande med trä genom bl.a. arkitekttävlingar”
(Skellefteå kommun 2014b).

LCA och LCC

Vidare står i träbyggnadsstrategi att byggnadsmaterial med låga koldioxidutsläpp ska väljas och att
klimatpåverkan ska beaktas i ekonomiska kalkyler med hjälp av livscykelanalyser (Skellefteå
kommun 2014b).
Jag frågade om hur de kommunala bolagen arbetar för att uppnå denna punkt i
träbyggnadsstrategin. Vare sig förvaltningen SLK eller det kommunal boalget Fastighets Polaris
AB har arbetat aktivt med detta, vilket framkommer i intervjuer:
”Vi är inte så vana vid att ställa den typen av hållbarhetskrav, om koldioxidbelastning på entreprenören
eller vid upphandling. Vi har varit för dåliga på att göra LCA och LCC.” (Tjänsteman
Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil)
”Vi har inte jobbat med systematiskt med LCA. Nu så har vi sagt att vi vill ha en sån analys av
Kulturhusprojektet. Men vi känner inte att vi är så bevandrade i det. Vi måste göra den
ganska fort nu för att kunna påverka… Ett stort projekt ger möjlighet att verkligen testa de
där. Vi får se.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen
kursivstil).

Samverkan med samhällets aktörer

Så som i fallet med Växjö skriver Skellefteå att kommunen ska samverka med samhällets aktörer i
en s.k. ’tripple-helix’ (Skellefteå kommun 2014b).

Samverkan i marknadsföringssyfte

Skellefteå fastställer i träbyggnadsstrategi att kommunen ska samverka ”i trippel helix med
näringsliv och forskning i marknadsföringssyfte” (Skellefteå kommun 2014b) ett syfte som verkar
väl förankrat såväl hos kommunens tjänstemän som hos samarbetspartners:
”I Träbyggnadsstrategin fick vi löftet från industrin och andra att vara med i det här.”
(Tjänsteman 5 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)
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”De tar sin del av kostnaderna och sin del av värdskapet.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Kommer det studiebesök så vet vi att vi kan ringa till akademi och näringsliv och de kommer och tar
upp sin grej.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Vi stödjer bl.a. kommunen genom informationsutbyte och hjälper till med marknadsföring. Vi följer
med i arbetet med träbyggnadsstrategin och stöttar så mycket vi kan. Vi ser gärna att
träbyggnadsstrategin som kommunen är med i även blir nationell. Nästa vecka ska vi ha
möte om hur kommunen ska kunna ta det vidare och förklara vikten av det här får fortsatt
finansiering och politiskt mandat för att fortsätta.” (Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017,
egen kursivstil)

Samverka med akademi och stimulera innovation

Ytterligare åtgärd som fastställs i träbyggnadsstrategi är att kommunen ska samverka med
akademin samt att innovation ska stimuleras. Samverkan ämnar fokusera på ”att utveckla
kunskap om trä och andra förnyelsebara material i byggandet, effektiva processer inom
träbyggande och trämanufaktur, innovationsutveckling mot rena teknologier i byggandet”
(Skellefteå kommun 2014b). Kommunens strategi verkar vara väl förankrad hos kommunens
samarbetspartners:
”I forskningsbiten jobbar vi med kommunen en hel del för att vi behöver ha deras stöd för att finansiera
vår verksamhet. I de här forskningsprojekten man kan söka pengar till kan vi få med
kommunen att vara med på en del.” (Professor LTU, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)
”I många forskningsprojekt så kan du ju ha det som kallas in kind, att kommunen kan lägga in
egen tid som sedan motfinansieras av Vinnova. Ung 50/50, så då blir våran tid finansierad av
Vinnova och de lägger sin tid. Det är sällan de lägger in rena pengar men det
förekommer.” (Sektionschef RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)
”En förutsättning för forskning, utvecklingsarbete och i många fall information är att det betalas av
någon. Mycket av det arbete som görs är att söka pengar. När kommunen eller TCN kommer in
som en första finansiär är det större chans att få ekonomiskt stöd även av t.e.x. Vinnova. Det är det
som håller ihop oss, det är en fantastisk styrka att kunna säga ’här kommer ett antal
företag, kommunen och den här organisationen är med’.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017,
egen kursivstil)

Om träbyggnadsstrategins betydelse för LTU säger dock professor:
”Kanske inte träbyggandsstrategin har lett till något revolutionerande på en gång, utan det
var mer att befästa det som fanns tidigare, det samarbetet.” (Professor LTU, Skellefteå,
2017)

Det framkommer att kommunal samverkan med aktörer inom akademi och forskning primärt
gäller det kommunala bolaget Fastighets Polaris AB och förvaltningen Samhällsbyggnad. Vare sig
SLK eller Skebo samverkar till synes med akademi och forskning. På frågan om vilka SLKs
huvudsakliga samarbetsparters är får jag svaret att det främst är entreprenörer och olika typer av
konsulter som är kopplade till olika projekt (Tjänsteman 1 & 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017). Tjänsteman 1 (Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017) berättar om ett
externt samarbete om hur man dela upp entreprenader för att få bättre ekonomi i förhållande till
upphandling men på frågan om de samarbetar med högskolan alternativt forskningsinstitut får jag
svaret:
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”Vi har inte varit involverade i samarbete vad gäller trä med högskolan eller tagit del av
kunskapsutbyte med forskningsinstitut, men det skulle vara intressant med ett utbyte.”
(Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Låta byggen bli laborativa miljöer

Kommunen skriver i träbyggnadsstrategin även att kommunen ska låta byggen bli laborativa
miljöer för utvärdering (Skellefteå kommun 2014b). Det är främst Fastighets Polaris AB som
etablerat kontakt med akademi och upplåter byggen som ’laborativa miljöer’.
”Det har varit naturligt med samverkan eftersom LTU och RISE är våra hyresgäster. Har
vi möjlighet att hjälpa till i olika sådana uppdrag gör vi gärna det, ibland har vi bidragit med
pengar eller timmar och ibland är det bara frågan om att sätta mätverktyg eller gör uppföljning.”
(Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).
”Företag, ofta Martinssons, tillverkar och fastigheten ägs och förvaltas av kommunen. Det är som
olika delar i helheten. Våran del är att se möjligheterna och ta fram underlag för att
förverkliga saker man inte gjort tidigare.” (Sektionschef RISE, Skellefteå, 2017, egen
kursivstil).

Identifiering av samarbetspartners

De externa aktörerna namnges inte i träbyggnadsstrategin. Trots detta framkommer i intervjuer
att samverkan med externa aktörer i ett arena-skede identifieras. Inför mitt besök har jag blivit
inbokad på intervjuer med representanter för kommunens samarbetspartners: Luleå Tekniska
Universitet (LTU), TräCentrum Norr (TCN), RISE och Träbransch Norr (TBN).
LTU har i Skellefteå utbildningar inom träteknik och kommunen samverkar med dem direkt som
genom TCN (Professor LTU, Skellefteå, 2017).
TCNs styrgrupp består av representanter från industrin (Lindbäcks bygg AB, Martinssons Trä
AB, SÅGAB m. fl), Skellefteå och Piteå kommun, LTU och RISE (Centrumledare, TCN,
Skellefteå, 2017).
RISE är genom TCN, men även direkt genom kommunala bolag, en av kommunens
samarbetspartners. Sektionschef RISE (Skellefteå, 2017) beskriver RISE:
”Vi jobbar med att utveckla produkter och tjänster men också träbyggandet med företag
och universitet. Vi finns på fyra orter. Här i Skellefteå, Borås, Växjö och Stockholm. Och
vi samverkar med alla universitet. Här i Skellefteå blir det mest med LTU och i Växjö mest
Linnéuniversitetet.” (Sektionschef, RISE, Skellefteå, 2017)

Träbransch Norr (TBN) är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri
som bildades i Lycksele år 2000 (Verksamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017):
”Vi ska vara en innovativ partner som jobbar med samverkan och utveckling av
Västerbottens träindustrin. Vi är inte ett bolag som ska generera ett resultat, utan vi ska
använda alla våra pengar för utveckling. Vi ska vara till gagn för tränäringen.”
(Verksamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017)

Till skillnad från TCN består TBN av småföretag inom träbranschen (Forskare RISE, Skellefteå,
2017). Även Träenigheten (som kommunen är huvudstiftare för) är med (Träbransch Norr 2017).
En skiljelinje mellan TCN och TBN är att TCN genom åren finansierat och gynnat de stora
företagen till skillnad från TBN som istället med mindre snickerier (Forskare RISE, Skellefteå,
2017).
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Det framgår vidare att Skellefteå kommuns samverkan med samarbetspartners ofta sker inom
ramen för Trästad Sverige, en förändring efter kommunens tillsättande av en utvecklingsstrateg
Träbyggnad:
”Utvecklingsstrateg träbyggnad har arbetet med att hålla ihop det lokala arbetet i Trästad
Sverige och sitter på den positionen. Så den kontaktytan är då att hon ibland kallar till
möten med kommunen.” (Sektionschef, RISE, Skellefteå, 2017).
”Det är ganska nytt att vi är med i Trästad Sverige. Samarbetet börjande under föregående
år, det är mycket tack vare kommunens utvecklingsstrateg träbyggnad som förstod att här
finns det också ett område att utveckla. Nu får vi vara med i allting.” (Verksamhetsledare
TBN, Skellefteå, 2017).

Intern rollfördelning

I träbyggnadsstrategin fastställs även ansvarsområden för respektive aktör, dock inte i form av
något träbyggnadsråd som i fallet med Växjö.
Utifrån ett urval av aktörer relevanta inom uppdelning i mark- och exploatering, fysisk planering,
kommunalt byggande och samverkan med samhällets aktörer är rollfördelning enligt
träbyggnadsstrategin följande: Kommunstyrelsen ansvarar ”för att sätta mål och direktiv
kopplade till strategin”, planeringschefen för att ”samordna kommunkoncernens arbete med
träbyggnadsfrågor”, kommunarkitekten för ”arkitektur- och planeringsfrågor kopplat till
träbyggande”, mark- och exploateringschef ”för att marknadsföra träbyggandet mot externa
byggherrar och entreprenörer”, fastighetschef och teknisk chef ”för att träbyggnadsstrategin följs
i kommunens byggande”, VD i kommunala bolag ”för att träbyggnadsstrategin följs inom
koncernens bolag. Näringslivschef är vidare enligt träbyggnadsstrategin ansvarig för
näringslivsutveckling kopplat till träbyggande och marknadschef ”för att trästaden är en del av
marknadsföringen av Skellefteå”. Slutligen har även näringsliv och akademi tilldelats ett
ansvarsområde, nämligen att ”ansvara för att lyfta fram trästaden Skellefteå och medverka i
studiebesök, mässor och konferenser” (Skellefteå kommun 2017b).

Rollfördelning i realiteten

Under besök framträder delvis en annan rollfördelning än den som redovisas ovan. Som
samordnare för kommunkoncernerns arbete med träbyggnadsfrågor är inte planeringschef utan
utvecklingsstrateg träbyggnad med ett brett ansvarsområde:
”Rollfördelningen som finns i träbyggnadsstrategin är inte uppdaterad sedan den togs 2014
och min roll fanns inte då. Mitt uppdrag började februari 2016. De innebar förutom att jobba
fram en långsiktig finansiering och tillhörighet för Trästad Skellefteå även uppdraget att hitta former för
att förstärka samordning både externt och internt ur ett bredare perspektiv, samt mellan de som hade
det övergripande ansvaret för Träbyggnadsstrategin.” (Utvecklingsstrateg Träbyggnad
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

När jag frågar kommunpolitiker (Skellefteå kommun, 2017) om vilka roller olika aktörer tillmäts
inom ramen för träbygggandsstrategin får jag följande svar:
”Inom kommunen måste alla ta ett ansvar för att vi bygger mer i trä, i alla led i kommunen
från beställare till projekterare. När det kommer till upphandling handlar det om att vi har
kompetensen. Sen utåt gäller det att alla tar ansvar för att visa vad dom är duktiga
på.” (Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017).
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De förvaltningar som vid besök till synes driver träbyggnad är Samhällsbyggnad samt Support och
lokaler (SLK). På Samhällsbyggnad träffar jag utöver utvecklingsstrateg träbyggnad även arkitekt,
planarkitekt, mark- och exploateringschef samt miljöstrateg som bärare av uppdraget att omsätta
strategin till verklighet.
Förvaltningen Support och lokaler (SLK) är kommunens interna servicecenter med
huvuduppdraget är att ”samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala
verksamheten så att samordningsvinster säkerställs”. SLK är även ”kommunens samordnande
och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, förhyrning av lokaler och för
kommunens egen byggverksamhet” (Skellefteå kommun 2017d). Avdelningen fastighet förser de
andra förvaltningarna med lokaler, dels genom eget innehav men även genom inhyrning
(Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017):
”Vi har hela spannet inom fastighetsförvaltande. Vi förser alla kommunens förvaltningar
med lokaler och det kan ju vara alltifrån förskola, skola, äldreboende, gruppboende,
förvaltningslokaler, ishallar, simhallar. Brett spann på det vi har och sköter om och bygger.
Det är primärt vid nyproduktion som vi kommer in på träbyggnadsstrategi.” (Tjänsteman 2
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017)

På SLK verkar de ha en klar uppfattning om sina respektive roller i förhållande till
träbyggnadsstrategin:
”Det är vi som får ett uppdrag av politiken när och vad vi ska bygga. Min roll är att se till att
vi alltid beaktar trä som ett alternativ då vi ska bygga. Inom kommunen står vi för en stor del av
byggandet.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Min roll är att leda projekten och se till att projektorerna förhåller sig till våran träbyggnadsstrategi och
att vi får dem lösningar som vi vill ha.” (Tjänsteman 3 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil)
”Min roll, eller snarare krav och förväntningar som jag har på mig från chef och vår styrelse
är väl att vi hela tiden ska efterleva strategin, men också lyfta upp möjligheter och det vi ser som
hinder genom dialog med politiken för beslut för framtida förändringar och
förbättringar.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen
kursivstil)

Intern förankringsgrupp

Vidare framkommer att kommunen, trots avsaknad av fastställt träbygganderåd i
träbyggnadsstrategi, har en intern förankringsgrupp sedan utvecklingsstrateg Träbyggnad tillträde
2016:
”När jag började arbeta med Trästad Skellefteå så bildades en intern förankringsgrupp (de
funktioner som anges i strategin) ungefärligen motsvarande en styrgrupp och där ingick
också ordförande Bygg- och miljönämnden, kommunalrådet och en representant från
oppositionen. Detta för att underlätta förändringsprocessen och den långsiktiga
finansieringen.” (Utvecklingsstrateg Träbyggnad Skellefteå kommun, 2017)

Utöver aningen oklar intern rollfördelning i förhållande till träbyggnadsstrategin framkommer en
bristande intern samverkan och förankring. Vilket framkommer såväl i intervju med tjänsteman
från Fastighets Polaris AB som från SLK:
”Vi är lite dåliga på utbyte. När det gäller Skebo springer vi på varann men vi har inte tittat
på deras projekt. SLK har kommit till senare. De har byggt en del förskolor och
innebandyhallen. Där skulle vi kunna bli bättre, ett utvecklingsområde att öka utbyte med
SLK.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017)
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”Främst har det varit byggnadsnämnden som varit drivande här i Skellefteå tillsammans
med tjänstemän på plansidan och delar av kommunledningskontoret som är kopplat till
högre utbildning och sen har vi deltagit i utkanten. Vi har haft ett visst samarbete med
plansidan kopplat till när vi ska bygga. Det finns ju även en stryrgrupp för det här och där
har vi inte medverkat, vår förvaltning har inte varit representerad. Jag känner att där vi
Skellefteå kommun misslyckats är att vi inte känt att det finns ett samarbete. Det vi egentligen levt
efter det är den här beslutade träbyggandsstrategin. Ska man få ett genomslag och en bredd i det
här bör man såklart fundera på hur ett sånt samarbete internt skulle kunna se ut: hur ser en
styrgrupp ut, hur förankrar man olika saker och ting?” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Med den tillsatta tjänsten utvecklingsstrateg Träbyggnad verkar dock arbete med den interna
samverkan ha förbättrats:
”Vad vi har satsat på det senaste 1,5 året, vilket inte gjorts tidigare på samma sätt är att få
till intern förankring. Vi har fått mer struktur.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017).
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Kommunen har i forum- och arenaskedet identifierat förutsättningar och fastställt åtgärder i
träbyggnadsstrategi (dock utan tydliga målsättningar och krav på uppföljning) och medverkat i
nätverk och forum med samhällets aktörer, klargjort den interna samverkan (men inte förankrat)
samt identifierat externa samarbetspartners. Vilka åtgärder länkas till kommunens intentioner om
ökat byggande i trä till genomförande och formalisering?

Mark- och exploatering

I enlighet med träbyggnadsstrategin ska kommunen nyttja mark- och exploateringsfrågor som ett
tillfälle för dialog med fokus på livscykelperspektiv och utöver det använda de kommunala
riktlinjerna för hållbart byggande för att främja trä.

Dialog som ’maffia-approach’

Istället för att tvinga fram byggnation i trä i mark- och exploateringsavtal framförs dialog som
kommunens huvudsakliga strategi att styra mot ökat byggande i trä, en strategi som tjänstemän på
Samhällsbyggnad till synes står bakom. Träbyggnadsstrategin används som underlag i dessa
dialoger och tjänsteman Samhällsbyggnad berättar om deras betydelse:
”Det finns en formell beslutsordning och en informell och vi måste jobba med bägge. De
kommunala strategierna kan vi använda som ett hot, är ju förstås fel ord, men man kan ju använda dem.
För att det informella ska funka så måste det formella finnas. Har vi ingenting bakom då blir det
bara bluff.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Personliga möten med exploatörer beskrivs där någon, i regel från Samhällsbyggnad, träffar
exploatören och diskuterar kring byggkoncept och gemensamt kommer framåt (Tjänsteman 2 &
4 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). Till hjälp använder sig kommunen i dialog av
kommunens riktlinjer för hållbart byggande (där fokus på livscykelperspektiv i byggande utgör en
del):
”Dialog är vår maffiaapproach. Vi tror på fullt allvar på dialogen och att räcker med att lägga krut
på att beskriva träbyggnadsstrategin och antyda att politiken och andra står bakom det här.”
(Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
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”Vi börjar med dialog. Vi ställer frågan till de som vill bygga – vad vill och kan du göra? Det är det vi
gör med hjälp av riktlinjerna för hållbart byggande. Exploatörer får presentera vad de vill med en
tänkt yta och komma med ett förslag. Vi har väldigt mycket tillit till exploatören för att vi
ska bli nöjda med samarbetet. På så vis skapar de chans att få fler markanvisningar.”
(Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Som konkret exempel på när sådan dialog fungerat är vid byggnation i anslutning till Solbackens
handelsområde (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017), Sveriges första och
Europas enda shoppingcentrum helt byggt i trä (Solbacken Handelsområde i Skellefteå 2017).

Figur 26. Solbackens handelsområde (Solbacken)
Jag frågar om hur träbyggnadsstrategin används i förhandlingsläge med exploatörer då kommunen
äger marken med tillhörande exempel. Som svar får jag att det beror på vilket läge det handlar om
(exempel på ett projekt fick jag inte vare sig i intervju på plats eller senare i efterfrågan via mail):
”Det är inget projekt som sticker ut så, det kommer ett företag som vill bygga och då får de
veta vi är en trästad och att vi gärna vill att man bygger i trä.” (Tjänsteman 4
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Det kan handla om vilket läge det gäller, de som inte visar att de tänkt bygga i trä kanske
inte blir erbjudna en attraktiv tomt. Vi ställer indirekt krav på trä vid anvisningar, genom det här
dolda hotet att om du inte gör som vi vill så kommer du inte få markanvisning igen. Vi säger det inte,
men vi har en dialog med dem och förklarar.” (Tjänsteman 4 Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil).

Älvsbacka Strand, som byggdes 2010-2011, strax före antagande av träbyggandsstrategin antogs
verkar till synes vara ett resultat av dialog med kommunen om träbyggnad som ledde till att Bygg i
Trä Sverige AB fick markanvisning:
”Älvsbacka Strand är egentligen första exemplet, det var när den nationella träbyggnadsstrategin kom
igång som vi var vi hugget. Då ville vi bygga tre stora hus i trä, från början var det tänkt att det
skulle vara det där klassiska upplägget, hälften HSB och hälften Riksbyggen. Det föll –
Riksbyggen och HSB var inte inne på att bygga trä så de drog sig ur. Men industrin såg en
möjlighet som resulterade i ett unikt samarbete mellan White arkitekter, Martinssons och
Lindbäcks Bygg som startade ett bolag ihop Bygg i Trä Sverige AB. Och då hittade vi
samverkansformer för det här.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017,
egen kursivstil).
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Jag har försökt få det bekräftat, dock utan resultat.

Figur 27. Älvsbacka strand (Martinssons 2017)

Direkttilldelning

Skellefteå kommun använder till skillnad från Växjö inte markanvisningstävlingar, i huvudsak
direkttilldelar de mark. I intervju framgår att detta beror på ett tidigare försök som inte gick som
kommunen tänkt sig och att kommunen planerar fortsätta med direktanvisning:
”Vi gör till 99,9 % direktanvisningar. Vi gjorde för 6 år sedan ett försök till
markanvisningstävling i ett försök att tvinga fram hyresrätter, men det gick inget bra. Sen
dess har vi gjort direktanvisningar. Jag tror vi kommer fortsätta med direktanvisningar
vilket beror på enkelheten. Markanvisningstävlingar skapar i många fall merarbete för exploatörer
och vi har redan kapacitetsbrist på konsulter.” (Tjänsteman 4 Samhällsbyggnad Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil)

Databas för uppföljning ’riktlinjer för hållbart byggande’

I skrivande stund arbetar kommunen med att ta fram en mall där alla projekt ska sättas in, såväl
privata som kommunala. Denna är tänkt att bli en databas över de åtgärder som exploatörer valt
utifrån riktlinjerna för hållbart byggande, om detta i relation till styrande mot ökat byggande säger
(Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017).
”Det kommer framgå att den är helt materialspecifik. Väljer du trä vet vi redan hur det
funkar men väljer man betong måste man själv redovisa. Så det blir lite styrande också på
det viset. Det blir ett sätt att styra.”
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Fysisk planering

Inom ramen för fysisk planering fastställs i träbyggnadsstrategin att träbyggande ska prövas och
att det när relevant ska framgå i detaljplanen hur ambitionsnivån ska uppnås.

Flexibla möjliggörande detaljplaner med integrering av riktlinjer för hållbart byggande

Det framkommer att den fysiska planeringens roll primärt utgörs av att inte sätta käppar i hjulet
för byggnation i trä i samband med detaljplaneläggning, bl.a. genom en mer flexibel planering (se
Arena ovan). På frågan om ett exempel för att möjliggöra byggande i trä tas detaljplan för
Strömsör m.fl. upp som ett bra exempel:
”I detaljplanen för Strömsör har vi lyckats undvika ha byggnadshöjder över huvud taget.
Det här är ju stora hus dessutom, de är 6 våningar höga. Vi talar i planbeskrivning också
om behovet av varierade fasader vilket gynnar träuttrycket.” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017).

I planbeskrivning för kv. Renen, Strömsör m.m. (2016) står under ’Byggnadskultur och
gestaltning’ bl.a. att ”Fasaderna utförs varierade med en kombination av glas, sten och trä.” samt
att ”Fasad mot Viktoriagatan, Storgatan, Nygatan görs varierad med ett rastermotiv”. Utöver detta
finns i planprogrammet illustrationer med träfasad, se nedan.

Figur
28. Illustration (Detaljplan kv. Renen, Strömsör mm 2016)
Utöver dessa indirekta hänvisningar till trä i planbeskrivningen är även val av åtgärder från
riktlinjer för hållbart byggande bifogade under stycket ’Förutsättningar och förändringarä
tillsammans med arkitekterna och de tänkta byggherrarnas kommentarer. Kommunen skriver:
”Kommunfullmäktige i Skellefteå antog i oktober 2014 riktlinjer för hållbart byggande. De
utgör nio punkter som tillsammans ska belysa de tre aspekterna av hållbarhet: social
hållbarhet, ekologisk och ekonomisk.”
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Såväl riktlinjer 5 Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat som riktlinje 8 Det vi bygger baseras
på hållbara val, tydliga rutiner och livscykelkostnader är valda. Till riktlinje 5 står kommentaren ”Alla
byggen innebär en hållbarhetsskuld, men med medvetna materialval kan man säkra en god
livscykel”. (Detaljplan kv. Renen, Strömsör mm 2016).

Figur 29. Plankarta. (Detaljplan kv. Renen, Strömsör mm 2016)
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Ad hoc men ökad planberedskap på gång

I intervju med plan- och mark- och exploatering framgår att planavdelningen arbetar på att skapa
en större planberedskap:
”Vi tittar på är att trimma det här ytterligare och ha planer framme som i fallet med Strömsör, för
nu gör vi ofta planer direkt till en särskild exploatör.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Om vi är tydliga och proaktiva i vår planering, vilket vi inte hunnit med men måste hinna med, kan
man bättre planera stad. Då blir det inte ad hoc hela tiden. Om någon exploatör säger ’vi vill det’
då kan vi säga ’det är ett steg upp från det här eller det är ett avsteg här’. Den processen
kommer bli mycket snabbare. Det är mycket på gång.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Det vill vi försöka göra är att vända på skutan. Istället för att ha en exploatör som vi gör en DP
åt utifrån vad den vill vi istället planera marken först och sen anvisa. Det öppnar också upp för oss
att göra lite mer utvecklade direktanvisningar. Man kan bjuda in kanske 2-3 aktörer till ett
större område för dialog. Jag tror absolut att det är så vi ska göra.” (Tjänsteman 4
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Kommunalt byggande

Skellefteå kommun har stått som byggherre för flera byggen i trä via främst förvaltningen
Support och lokaler (SLK) och Fastighets Polaris AB. Allmännyttan Skebo AB har dock inte valt
att satsa på byggande i trä.

Bolagsordning och ägardirektiv

Både Fastighets Polaris och Skebo är helägda kommunala bolag. Baserat på utdrag från
Granskningsredogörelse – ägarstyrning och uppsikt från 2016 står i utdrag från bolagsordning för Polaris
att ”Ändamålet med bolaget är att främja tillväxt och utveckling i Skellefteå kommun och verka för
utveckling av näringslivets, samhällets samt den högre utbildningens lokalförsörjning” vilket
vidare förtydligas i utdrag från ägardirektiv ”att främja utvecklingen är att erbjuda speciallokaler
och stödja företagsidéer” (Skellefteå kommun 2016, egen kursivstil). I utdrag från bolagsordning för
Skebo fastställs att det kommunala ändamålet är att ”I allmännyttigt syfte främja
bostadsförsörjningen i Skellefteå kommun och utifrån affärsmässiga principer erbjuda ett tryggt
och säkert boende i bra miljöer, med variation i standard och boendeformer för livets olika
skeden.” vilket vidare utvecklas i utdrag från ägardirektiv ”Erbjuda lägenheter till alla sociala
grupper och verka för goda förutsättningar för integration.” (Skellefteå kommun 2016).
Baserat på dessa korta utdrag går att utläsa ett bredare näringslivsfokus för Fastighets Polaris än i
fallet med Skebo. På frågan om hur Fastighets Polaris styrs mot byggande i trä får jag följande
svar:
”Från början kanske det inte fanns så mycket en strategi över att vi skulle bygga i trä, men
snarare var det en fråga om att vi skulle jobba med lokala träbyggnadsföretag och utveckla
den biten. Sen har det blivit mer hållbarhet i fokus och då kommer träbyggande in som en
naturlig del eftersom vi tror att träbyggande är ett hållbart alternativ.” (Tjänsteman
Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017).
”Vi styrs av ägardirektiv, men jag vet inte om det står något om trä där. Det står eventuellt om det i vår
miljöpolicy, kanske inte så tydligt men det står att vi byggt trä i 100 år.” (Tjänsteman
Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

84

Jag har inte lyckats få tag i vare sig miljöpolicy eller ägardirektiv och blir istället hänvisad till
träbyggnadsstrategi som styrande dokument med hänvisning till byggande i trä. På Fastighets
Polaris hemsida står dock att bolaget ”arbetar aktivt och uthålligt för ett långsiktigt hållbart
samhälle” och vidare att ”I grunden för detta arbete har vi ett miljöledningssystem som grundar
sig på en miljöpolicy.” På Polaris hemsida står att ”för att kunna uppfylla policyn har vi tagit fram
övergripande miljömål som brutits ner till mätbara mål.” En av de punkter som nämns är
behovet av att ”Minimera användningen av miljöförstörande ämnen i byggnadsmaterial” vilket kan tolkas
som en hänvisning till trä som byggnadsmaterial (Skellefteå Industrihus 2017). Under fliken ’Vår
historia’ framlyfts under 2010-talet branschutveckling inom träbyggande:
”2010-talet: Branschutveckling inom träbyggande. Fastighets AB Polaris bygger Sveriges
första parkeringshus helt i trä. På Campus skapas ett kårhus med unik miljö. Kårhuset blir
det första huset i Europa som är byggt med den specialutformade japanska
träbyggnadstekniken ”Big frame”.” (Skellefteå Industrihus 2017).

Upphandling

Vad gäller det egna byggandet står i träbyggnadsstrategin (Skellefteå kommun 2014b) att
kommunen med hjälp av upphandling ska verka för ökat byggande i trä med ett särskilt fokus på
innovation och arkitekttävlingar (projekttävling enligt LOU).
På frågan till förvaltningschef, Samhällsbyggnad, om hur kommunen använder upphandling för
att styra mot ökat byggande i trä får jag svaret:
”Vi anger helt enkelt i förfrågningsunderlaget att byggnadsverket ska uppföras i trä. Vi har även utfört
upphandlingar i konkurrenspräglad dialog samt så har vi vänt på frågan, dvs att istället som
normalt är förekommande fråga: ’Vad kostar detta att bygga?’, har vi vänt på
frågeställningen och istället frågat ’Vi har x kr och vad får vi för dem?’.” (Förvaltningschef
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun. 2017, egen kursivstil).

Vidare som svar på frågan om val av entreprenadform får jag svaret att vid andra byggnadsverk
än just broar ”kan utförandeentreprenader förekomma där vi tar fram konstruktionshandlingar
och tekniska beskrivningar med materialspecifikationer” (Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017).
Ett projekt där Skellefteå kommun stod som byggherre för var Älvsbackabron som invigdes
2011. På frågan om goda exempel på resultat av kommunens arbete framhålls ofta
Älvsbackabron, del av Älvsbacka Park:
”Älvsbackabron är ett exempel där vi alla verkligen fick visa vår spetskunskap och
utvecklas. Det sker fortfarande i och med att vi löpande forskar på bron och hur den
förändras.” (Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017).

Bron upphandlades som totalentreprenad med tillägget utökad samverkan (Skellefteå kommun
2011) vilket möjliggjorde utökad kommunal styrning.
”Vid brobyggen väljer vi företrädesvis totalentreprenad där vi styr önskat utförande via en
förslagsritning kompletterad med förutsättning om att trä ska nyttjas.” (Förvaltningschef
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)
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Figur 30. Älvsbackabron (Foto: Degerman, P.)
På frågan om hur SLK och Polaris styr mot byggande i trä genom upphandling framkommer att
de styr mot byggande i trä genom att själva projektera och med färdiga handlingar. De
upphandlar därefter:
”Ofta har vi egentligen projekterat allting själv så det är inte så mycket i upphandlingen som
styrningen ligger i, utan i projekteringen som är vårt primära verktyg, och sen handlar vi efter det.”
(Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
”Vi jobbar mycket med färdig handling och då är det så att entreprenaden ska leverera det vi
frågar efter, vi väljer själva material i projekteringsskedet.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris,
Skellefteå kommun 2017, egen kursivstil).

I intervjuer framkommer att såväl Polaris som SLK därför primärt upphandlar
utförandeentreprenader (delad entreprenad alternativt generalentreprenad), men i vissa fall
totalentreprenader men då i form av samverkansentreprenader:
”Vi använder oftast generalentreprenad på färdig handling så då har vi i projekteringen angett att
det är trästomme.” (Tjänsteman, Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017, egen
kursivstil).
”Vi styr mot träbyggande framförallt genom att projektera in trä i våra utförandeentreprenader. Vi har
handlat olika beroende på projektens karaktär. Ofta delade utförandeentreprenader, vi gör
väldigt få totalentreprenader för då hade vi behövt vara inne mer i upphandlingen och
styra. Ibland gör vi dock totalentreprenader i form av samverkansentreprenader, men det är först när
vi satt alla gränserna vi kommer fram till utformning och val av material.” (Tjänsteman 1
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).
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I ett tidigt fall, Balderhallen, en idrotts- och evenemangsanläggning med limträstomme som stod
klar 2016, handlade SLK upp totalentreprenad (Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå)
där projektering helt sköttes av entreprenaden. I fallet med Balderhallen hade SLK inte styrt
någonting utan endast specificerat vad som skulle rymmas tillsammans med funktioner. Detta var
innan träbyggandsstrategin var antagen. (Tjänsteman 1 & 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017). Det framgår att upphandlingen ledde till såväl merarbete som merkostnader för
att bygga i trä:
”Vi tog kostnaden för att projektera om till konstruktion i trä. Det är knivigt när det kommer
färdiga saker utifrån, blir ju jättedyrt om man måste göra om befintliga projekteringar.” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Det är en springande punkt, att frågan ofta ställs i betong och då är svaret sällan trä.” (Tjänsteman
1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”När vi gjorde det fanns det ingen träbyggnadsstrategi antagen, Balderhallen var den sista
typen av sådan upphandling. Vi fick sen komplettera med mer trä till en extra kostnad. Och då
gjorde vi ett aktivt val och tog det valet.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil)

Figur 31. Balderhallen. (Dorro Bygg & Plåt)
Exempel på styrning mot byggande i trä med utförandeentreprenad respektive totalentreprenad i
form av samverkansentreprenad är Moröhöjden förskola respektive Moröbacke skola. I fallet
med Moröhöjden, en förskola med sex avdelningar som byggs i skrivande stund, hade SLK på
förhand bestämt det skulle byggas i trä och valet föll då på upphandling av utförandeentreprenad
med egen projektering:
”Moröhöjden, där hade vi bestämt att vi skulle göra den i trä. Då kan de (entreprenörerna)
inte komma och säga att de ska göra det i plåt. Förskolan är projekterad i egen regi och vi
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har köpt upp utförandeentreprenad.” (Tjänsteman 3 Förvaltningen SLK, Skellefteå
kommun, 2017)

Moröbacke skola är en grundskola som nu byggs ut och där stora delar av stommen byggs i trä
(Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017). Projektet Moröbacke är en
totalentreprenad där SLK jobbat tillsammans med både konsulter och entreprenörers i en
samverkansentreprenad i ett tidigt skede:
”Vi har handlat upp PEAB i en så här samverkanspartnering upphandling som är en
totalentreprenad. PEAB gick in i det här projektet med MAF Arkitektkontor som
samarbetspartners. Tillsammans har vi hjälpts åt att välja material på nått sätt och det blev
ganska mycket trä. Det blir ekonomistyrning också så.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017).

I skrivande stund ska SLK gå ut med en upphandling för en friidrottshall och ekonomi visar sig
vara en springande punkt:
”Vi ska upphandla en totalentreprenad på en friidrottshall som ska byggas. Jag vet inte hur
vi kommer göra när det gäller träfrågan, antingen ställer vi krav eller så lämnar vi det öppet
att konkurrensutsättas ekonomiskt. Vi har ju inte obegränsat med pengar.” (Tjänsteman 1
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017)

Det finns inga exempel på upphandlingsförfrågningar där SLK specificerat trä:
”Vi har inga exempel på hur vi nämnt trä i upphandlingshandlingar” och vidare ”Vi har hittills inte
specificerat krav på trä i upphandlingar utan konkurrensutsätter det totalt.” (Tjänsteman 1
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Detta är förvisso sant men i den arkitekttävling (projekttävling enl. LOU) som kommunen gått
ut med var träbyggnadsstrategin och riktlinjer för hållbart byggande bifogade (Skellefteå
kommun. Odaterat. Kulturhus med hotell i Skellefteå – Tävlingsprogram Allmän arkitekturtävling). White
arkitekter vann arkitekttävlingen och har anlitats som generalkonsult för projekteringen och har
det övergripande ansvaret för projekteringen i nära samarbete med Skellefteå kommun via SLK
(Skellefteå kommun 2017e). I skrivande stund är SLK ute med upphandlingar för
kulturhusbygget, bl.a. för upphandlingen av stommen som projekterats i trä (Skellefteå kommun
2017f):
”Ett exempel på styrning är Kulturhuset då vi i underlagen som gick med vid
arkitekttävlingen skickade med träbyggnadsstrategin tillsammans med riktlinjer för hållbart
byggande.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017)
”När vi började på riktigt med kulturhusprojektet så inser man att vissa av de strategierna,
riktlinjer för hållbart byggande och träbyggnadsstrategin, dentifierar hela Skellefteå. För det
är ju det som de tävlande haft.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun,
2017)

Det framgår i intervjuer om kulturhuset om en bred enighet om en träkonstruktion, vilket
bekräftas av såväl Samhällsbyggnad som SLK:
”Vi resonerade kring hur vi ville ha det här kulturhuset och vi var enade allihop och
politiken var på - vi ville ha ett kulturhus i trä.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad, Skellefteå
kommun, 2017)
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”Att kulturhuset skulle byggas i trä var man tydlig med från politikens sida när man gick
med den här tävlingen. Merparten av bidragen hade tagit träbyggnadsstrategin i beaktning
och utifrån det lyft fram trä och ha en träprofil.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017)

Figur 32. Kulturhus Skellefteå (White View & Luxigon)
Planprogrammet med den bifogade träbyggnadsstrategin gav resultat, merparten av de förslag
som kom in hade beaktat träbyggande vilket enligt tjänstemän Samhällsbyggnad och SLK
bekräftar dess styrka:
”Vi skrev ett ganska neutralt tävlingsprogram tillsammans med berättelsen om var vi
kommer ifrån och vad vi är för bygd och bifogade träbyggnadsstrategin. Vi fick ett resultat
med 55 olika byggnader varav 47 eller 48 var renodlade träbyggnader. Det säger en hel del
om kraften i vår träbyggnadsstrategi.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad, Skellefteå
kommun, 2017)
”För kulturhusets arkitekttävling fanns ett väldigt genomarbetat program med temat ’ett
kulturhus som vågar’ som tillsammans med kommunens träbyggnadsstrategi och riktlinjer
för hållbart byggande blev någonting att ta fasta på. Det märks att de tävlande har läst
programmet och då inser man hur starka de är.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017)

Livscykelanalyser och miljöcertifiering

Utöver upphandling fastställs det i träbyggnadsstrategin även att kommunen ska arbeta aktivt
med livscykelanalyser (LCA) för koldioxidutsläpp och att detta ska beaktas i ekonomiska kalkyler.
I fallet med Älvsbacka strand, där Bygg i Trä AB stod som byggherrar, gjordes ett pilotprojekt som
mätte koldioxidutsläpp (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017; Westerlund
2012). Bygg i Trä AB var dock ett resultat av samverkan mellan White, Martinsons Byggsystem AB
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och Lindbäcks Bygg AB (White 2017). Fastighets Polaris AB har dock gjort ett försök till en
LCA:
”Vi bygger ett industrihus ute på Anderstorp och där anlitade vi Tyréns för att göra en
LCA, men bara fram till varuproduktion om vad det skulle innebära om man bytte ut mot
traditionellt stål. Analysen visade att gör man det i trä så har man mycket lägre
koldioxidutsläpp. Men det blev faktiskt så att vi lämnade det på totalentreprenad och det
blev inte lika mycket trä som jag hade tänkt.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris,
Skellefteå kommun, 2017)

Även om SLK inte arbetar med LCA-analyser har deras styrelse beslutat om att vid nyproduktion
klara miljöbyggnad silver:
”Vi ska klara miljö byggnads silver, det är ett absolut krav som vi har vid nyproduktion
som vår politiska nämnd fattat. Gör man miljöbyggnad så har man räknat in många aspekter. Vi
sitter inte inne på all kunskap vad gäller miljöbyggnad och LCA-perspektiv, vad vi måste
försöka göra är att knyta konsulter med rätt kompetens och erfarenhet till de projekt vi har
för att hjälpa oss att göra rätt och göra kloka val. ” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

SLK är dock självkritiska med hänvisning till LCA-analyser:
”Vi måste bli skickliga att lyfta fram dessa frågor till politiken i samband med att vi tar en tilldelning och
i samband med upphandling. Få dem att efterfråga de här sakerna.” (Tjänsteman 2
Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Polaris styrelse har till skillnad från SLK inte fattat beslut om miljöcertifiering men det framgår i
intervju att det är på gång:
”Vi har inte jobbat med miljöcertifiering än men vi tittar på det nu i samband med byggnad
av ett kontorshus. Vi har ännu inget styrelsebeslut om miljöcertifiering än men vi ser över det och vi
kommer framöver betona hållbarhet ännu mer i vårt arbete. Och då kanske det blir lättare
att styra mot trä också.” (Tjänsteman, Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun 2017,
egen kursivstil)

Uppföljning

I träbyggnadsstrategin fastställs att trä alltid ska prövas i kommunkoncerns bygg- och
anläggningsprojekt samt att det om det inte väljs skriftligen ska det motiveras om varför trä inte
är aktuellt (Skellefteå kommun 2014b:16).
Det framkommer i arenaskedet att formalia för prövning saknas. Det framkommer i intervju
vidare att tjänstemän inte upplever att redovisning efterfrågas av politikerna – och att prövning i
fall då valet inte faller på trä därför inte heller rapporteras vidare:
”Det finns inget formellt krav på att vi ska redovisa och det är ingenting som vår styrelse har efterfrågat.
Förhoppningsvis känner de sig trygga med vårt arbete, och därför efterfrågar de inte. Det
är ju lätt om nån annan alltid bestämmer, typ ’bygg alltid i trä, annars får ni inte bygglov’.
Men varje projekt är en utmaning där man måste väga direktiv med kostnader,
leveranstider och andra krav.” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun,
2017, egen kursivstil)
”Rapportering av prövning efterfrågas i nuläget inte av någon. Skulle de bli oroliga för att vi inte
anstränger sig skulle de säga till men det känns som att vi har deras förtroende ett sånt
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jobb. Jag tror att de har sett en förändring, de märks att vi beaktar träbyggnadsstrategin. Jag
tror det kan vara bra med tydligare krav på återkoppling och riktlinjer samtidigt som det
kan vara en begränsning, vi vill inte bli bakbundna.” (Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK,
Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

I samtal med kommunpolitiker (Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil) framkommer att
prövning och uppföljning generellt är ett område som behöver förbättras:
”När det gäller prövning håller vi på att arbetar med en uppföljning, där vi måste utvecklas.
Det är ett av våra förbättringsområden. Vi måste få med oss alla aktörer i det här.”

Trots avsaknad av såväl ägardirektiv med byggnation som mätbart mål, krav på återkoppling av
prövning eller måluppfyllelse framkommer att träbyggnadsstrategin såväl för Polaris som SLK
betytt mycket för att skapa ett förflyttat fokus vad gäller material:
”Att vi har vänt oss mot träbyggande är mycket tack vare att den här träbyggnadsstrategin är tagen. Det
lyfter vår blick att alltid överväga att bygga i trä och att om vi inte gör det ska vi ha ett
argument om varför. Vi har före träbyggnadsstrategin varit dåliga på att utreda det.”
(Tjänsteman 1 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”Det är träbyggnadsstrategin och vi jobbar utifrån den. Och vår styrelse är väldigt införstådda med det.
Det blir nästan frågan ’då bygger vi i trä säger då vår styrelse om det är någonting’ och
ibland gör vi inte det. Vi har alltid det på agendan. Det kan vara så att det finns goda skäl
att inte göra det.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun 2017, egen
kursivstil)

Jag har inte haft kontakt med någon på allmännyttan Skebo. Det framgår dock i inventering av de
byggnader som uppförts i trä i Skellefteå med även i samtal med tjänstemän att allmännyttan
Skebo inte valt att fokusera på byggande i trä. Förklaringarna som ges är flera. En förklaring som
ges är rådande kultur på Skebo: ”Skebo är lite betongtalibaner, de fortsätter gärna i gamla banor”
(Forskare RISE, Skellefteå, 2017) och vidare ”För några år sedan hade de inte byggt ett hus
sedan 96 nån gång, när de väl börjar bygga igen väcker de till liv sina gamla folk” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). En annan förklaring som det antas bero på är
bristande styrning ”Skebo kanske inte har samma tydliga styrning mot byggande i trä från sin
styrelse” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017). Samtidigt betonar
kommunpolitiker (Skellefteå kommun, 2017) att Träbyggnadsstrategin även gäller för Skebo men
uppger samtidigt att hen inte vet om de satt upp någon mål.
En tredje potentiell förklaring som framförs är bristen på utbud av hyresrätter i trä vid
upphandling. Skebo upphandlar enligt informanter främst totalentreprenader ”Skebo har mycket
totalentreprenader till skillnad från SLK som har partnerprojekt” (Tjänsteman 3 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017) och vidare ”Om man gör en totalentreprenad så är det sällan det
kommer in alternativ i trä. För det mesta kör de stora byggarna på sina betongkoncept. Det är
svårt att få trähusalternativ för hyresrätter, det är mest bostadsrätter som byggts i trä.”
(Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå kommun, 2017). Kommunpolitiker (Skellefteå
kommun, 2017) betonar i relation till upphandling att Skebos upphandlingssystem är ”öppet för
att alla ska kunna vara med och konkurrera på samma villkor. De specificerar inte mot trä, det är
upphandling på lika villkor.” Tjänsteman på Samhällsbyggnad är dock hoppfull:
”Nu ska Skebo bygga 200 lgh och hoppas på att få anbud av träaktörer. Men det viktiga för
oss är att dessa är med på lika villkor. Samtidigt handlar upphandling handlar i mångt och
mycket om att ställa frågor och frågar man fel så får man fel svar.” (Tjänsteman 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)
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Som sista potentiell förklaring ges kravet på avkastning för hyresrätter och ett ekonomiskt
risktagande med byggande i trä:
”Både vi och Skebo ska ha en avkastning och hyresgästerna ska fortfarande tycka det är
intressant att hyra av oss. Även om det bara blir lite dyrare att bygga nytt i trä så är det nog svårt att
få ihop det med rimliga hyresnivåer på bostäder.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå
kommun, 2017, egen kursivstil)
”Varför ska man ta någon risk? Jag förstår Skebo, de bygger relativt stora hus så för dem får det inte
gå snett. För en investering på 100-200 miljoner innebär 10% fel ganska mycket. Så de har
inte hakat på det där.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017, egen kursivstil)

Av SLK riktas en generell kritik till politikerna som fattat träbyggnadsstrategin med hänvisning till
en ovilja att betala det extra som det kostar att bygga i trä:
”Oavsett träbyggnadsstrategi eller annan beslutad strategi måste man ibland politiskt vara
beredd att betala för det och ibland är man ju inte riktigt det. I början kanske det kostar lite
mer och då måste man vara medveten om det. Det tror jag är en brist, inte bara kopplat till
träbyggandsstrategi utan en generell brist när man tar beslut om olika strategier. Det som är det
intressanta med en sån här typ av strategi är att man bygger sitt varumärke med det men
också ett samarbete, ett kluster som utvecklar, men då krävs det att vi vågar. Vågar inte vi,
vem ska våga?” (Tjänsteman 2 Förvaltningen SLK, Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)

Formaliserad samverkan med samhället aktörer

I träbyggnadsstrategin betonas samverkan i enlighet med en trippel-helixmodell. Att ett nära
löpande samarbete mellan kommunen, näringsliv och akademi förekommit redan före
träbyggnadsstrategin är återkommande information i intervjuer. Ett tidigt exempel är kommunens
engagemang genom Träenigheten i samband med regeringskonferensen i Skellefteå 1997. Under
konferensen presenterades ett program för utveckling av svensk skogsnäring som omfattade
satsningar på bl.a. träbaserade byggsystem och forskningsprogram inom det skogsindustriella och
trätekniska området. En statlig satsning på drygt 2 miljoner kr gjordes. Genom stöd från Vinnova
genomfördes programmet FOU-programmet Skewood (2000-2008) vid LTU som omfattade bl.a.
träbyggnad och säkrade 2 professurer och 15 doktorander vid LTU (Skellefteå Snickericentral
2017; Vinnova 2001; Vinnova 2009). Med den kommunala träbyggnadsstrategin har dock
samverkan fått en mer formaliserad form.

Tripple-helix i marknadsföringssyfte

I träbyggnadsstrategi framhålls vikten av samverkan med näringsliv och forskning i
marknadsföringssyfte. Såväl kommunens medlemskap i Trästad Sverige som kommunens
samarbete med Växjö genom t.ex. anordnande av träbyggnadskonferensen Wood Building Summit
verkar som trippel-helix i sig. Vidare framkommer i intervju med kommuntjänstemän och med
kommunpolitiker att Trästad Sverige, som Skellefteå varit medlemmar i sedan 2013, utvecklats till
en viktig dialogplattform:
”Trästad Sverige har blivit en plattform för dialog och en plattform för lärande. Både nationellt och
internationellt. Alla i Skellefteå i kommun kan delta i det nätverket om man vill.”
(Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil)
”I Sveriges Trästadsråd träffar vi aktörer runt om i Sverige, universitet, kommuner och olika institutioner.
I Skellefteå handlar det om att knyta kontakter med de som är aktiva, det är ett stort
kontaktnät som man måste jobba med.” (Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017,
egen kursivstil).
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Även TräCentrum Norr (TCN) har blivit en central aktör i marknadsföringssyfte, men även i
finansieringssyfte:
”Kommunen har haft en del gemensamma projekt med LTU och RISE med en del objekt
som forskningsobjekt. TCN är med och stöttar i många av dem rent finansiellt men hjälper
även till att föra ut information och kunskap.” (Centrumledare TCN, Skellefteå, 2017, egen
kursivstil)

Utöver detta är kommunen, såsom Växjö, medlemmar i föreningen Klimatkommunerna, där
kommunen marknadsför kommunens ’Riktlinjer för hållbart byggande’ (Klimatkommunerna
2017).

Stimulera innovation och samverkan med akademi

I träbyggnadsstrategin fastställs att kommunen ska stimulera innovation och samverka med
akademin, vilken i arenaskedet tycks vara väl förankrad.
Genom kommunens medlemskap i TCN har kommunen varit med och stöttat flertalet
innovationsprojekt. I skrivande stund driver TCN ett regionalt utvecklingsprojekt som heter
Träinnovation i Norr (TiiN) där kommunen är med som finansiär tillsammans med Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Piteå kommun samt TCNs industriella parter. I
projektet medverkar även aktörer från akademin såsom LTU och RISE. Projektet pågår 2016-2018 med
”det övergripande syftet att stärka träindustrin i Norr- och Västerbotten, så att industrin kan uppvisa en
hållbar tillväxt baserad på den lokala skogsråvaran”. Projektet består av flertalet delprojekt, varav del 7
består i ”Utveckling av träbaserade komponenter till byggandet” med direkt koppling till byggande i trä.
(Centrumledare, TCN, Skellefteå, 2017; Luleå Tekniska Högskola 2017a).
Utöver detta deltar Skellefteå kommun tillsammans med TCN, RISE och LTU i arbete inom
ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram Bioinnovation (Tjänsteman 1 & 2
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017; Centrumledare, TCN, Skellefteå, 2017;
Bioinnovation 2017). Tjänsteman på Samhällsbyggnad om kommunens medverkan i
Bioinnovation:
”Där är vi med vad gäller beslutspunkter – vem som tar vilket beslut och på vilken nivå. Vi
har en samverkan lokalt och internt, på den här plattformen kan man få väldigt mycket ny
kunskap och man har också möjlighet att påverka.” (Tjänsteman 1 Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun, 2017)

Kommunen stöttar även projektet Utmana Urbaniseringen som TBN bedriver. Utmana
Urbaniseringen är ett EU-projekt med fokus på att utveckla landsbygdsföretag
(Verksamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017).
”95% av alla våra träindustriföretag är landsortföretag. Vår utmaning är företagsledningen
eftersom finns det vissa bekymmer med kompetensförsörjning. I projektet Utmana
Urbaniseringen jobbar vi med alltifrån styrelsearbete och affärsplaner till samverkan och ehandel.” (Verksamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017).

I nuläget är det 35 företag som anmält intresse. Projektet består av 8 arbetspaket som företagen
kan anmäla sig till. Projektet finansieras av Tillväxtverket, regionförbundet Region Västerbotten,
Skellefteå kommun, Nordsjön och Lycksele kommun samt av näringslivet (Verksamhetsledare
TBN, Skellefteå, 2017; Luleå Tekniska Universitet 2017b).
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Ett exempel på ett annat projekt är Interreg som bedrivs av LTU och RISE deltar i. Projektet
handlar om att utveckla korslimmade träskivor. Kommunen stödjer projektet genom att vara
delfinansiär och tar 10 % av projektkostnaderna. 65% finansieras av EU och resterande från
övriga industriella parter (Professor LTU, Skellefteå, 2017):
”Kommunen är med för att de är intresserade av träbyggande och den industri som jobbar
med träbyggande. De är intresserade av att stötta oss här som universitet för vi finns i
Skellefteå också av att de här EU-pengarna vi söker kommer hit till oss, till bygden. Då går
de in med en liten del. Så får de utväxling, det är så det fungerar. Det följer av att de har den här
träbyggnadsstrategin. Skull de inte ha det kanske de vore mindre intresserade.” (Professor
LTU, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).

Ett annat projekt med fokus på akademin som kommunen stödjer är T2 College som på
Skellefteå kommuns hemsida beskrivs som en ”nysatsning på industri- och träteknik där
Skellefteå kommun tillsammans med näringslivet i regionen erbjuder en unik utbildning som gör
dig attraktiv på arbetsmarknaden, både lokalt och globalt.” (Skellefteå kommun 2017g).
”Trä och teknikarenan knyter samman laborationsmöjligheter för alltifrån gymnasieungdomar till
universitetsstuderande. Det har jag jobbat med i tre år nu, och fått det förverkligat.”
(Verksamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017, egen kursivstil).

Polaris står som byggherre: ”Vi bygger ett hus nu som vi har handlat upp för utbildning inom
träteknik på Campusområdet, T2 College.” (Tjänsteman Fastighets AB Polaris, Skellefteå
kommun 2017; Skellefteå Industrihus. 2017b).

Byggen som laborativa miljöer

I träbyggnadsstrategin fastställs även att kommunen ska låta byggen bli laborativa miljöer för
utvärdering. Ett sådant projekt var Älvsbacka Strand. Projektet Älvsbacka Strand består av
Älvsbackabron med kommunen som byggherre samt tre bostadshus i trä som byggdes 2010-2011
med Bygg i Trä Sverige AB som byggherre, ett samarbete mellan Martinsons, Lindbäcks Bygg och
White Arkitekter AB. För Älvsbacka Strand undersökte RISE LCA/CO2-beräkningar (Skellefteå
kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå; Westerberg 2012). Det tredje huset som byggdes blev det
första i Sverige att guldklassas enligt Miljöbyggnad (Westerberg 2012).
Utöver det följdes projektet av LTU vilket ledde till doktorsavhandling inom området för
industriell ekonomi (Bystedt 2012). Om samverkan säger tjänsteman Samhällsbyggnad:
”Älvsbacka Strand, hela det områden, var starten för träbyggande. Och alltihop det här var ju
framdrivet av det kommunala initiativet att det ska byggas trähus här och inget annat. Den här trippel
helix som så många andra kommuner talar om är precis det vi gör. Vi pratar med
varandra.” (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017, egen kursivstil).

Denna bild bekräftas i Trästad 2012 skrift En Ny väg (Westerlund 2012:48): ”Detta bygge var ett
av initiativprojekten inom den Nationella Träbyggnadsstrategin.”
Älvsbackabron, där kommunen själva stod som byggherre, var resultatet av ett samarbetsprojekt
med Skellefteå kommun som pionjärbeställare tillsammans med industrin och akademin som
följde och utvecklade (Tjänsteman 2 Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017;
Kommunpolitiker Skellefteå kommun, 2017; Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå):
”Älvsbacka träbro är ett bra exempel där vi tillsamman med universitet och företag sökt
EU-pengar som vi nyttjat till att finansiera forskning för att utveckla träbyggande.”
(Förvaltningschef Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017)
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”RISE är med i ett utvecklingsskede för att lösa olika problem och kan sedan följa genom
att t.ex. mäta under flera års tid. Vi har mätt Älvsbackabron, både rörelse och fukt och
andra saker för att verifiera hur man räknar på t.ex. akustik och vibrationer.” (Sektionschef,
RISE, Skellefteå, 2017)

Fastighets Polaris har samverkat med såväl RISE som LTU och har flera projekt i samverkan
bakom sig, vilket möjligtvis kan härledas till Polaris ägardirektiv och bolagsordning där det
framgår att Polaris ska stödja näringsliv med även det faktum att LTU och RISE är Polaris
hyresgäster:
”Det finns uttalat i bolagets policy att vi ska hjälpa med forskning och
utveckling.” (Tjänsteman Fastighets Polaris AB, Skellefteå kommun, 2017).

Ett tidigt exempel på samverkan mellan Polaris och RISE var Kv Lotsen, Urviken, ett kontorshus
med fasad och stomme i trä, som byggdes redan 1999 (Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad
Skellefteå):
”Det var det kommunen, indirekt via Polaris, som accepterade och sa vi tar risken
tillsammans med er och ett företag som då hette Norra massivträ. Vi hjälpte med
utvecklingsarbete som gällde framförallt bjälklagdelen. Följeforskning gjordes inte, men
däremot dokumentation och spridning.” (Forskare RISE, Skellefteå, 2017)

Andras exempel på samverkansprojekt mellan Polaris och RISE/LTU är parkeringshuset
Ekorren, Kårhuset Stock och nu senast renovering av fasader. När det gällde Parkeringshuset
Ekorren som Polaris beställde och byggdes 2009 (Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå)
bistod RISE med fuktproblematiken och gjorde mätningar (Sektionschef, RISE, Skellefteå, 2017).
Kårhuset Stock som byggdes 2012 var ett svensk-japanskt utvecklingsprojekt med fokus på
jordbävningsrisk (Skellefteå kommun. Odaterat. Trästad Skellefteå) med Polaris som byggherre:
”Vi hade en forskare från Japan som var här och utvecklade jordbävningssäkra hus i trä. Vi
kom med förfrågan till Polaris, det här skulle vi tycka vore lite intressant. Det var Polaris
som byggde det, de är inte rädda.” (Sektionschef RISE, Skellefteå, 2017).
”De hade en japansk forskare som då var här och RISE hade ett byggsystem som de var
intresserade av att testa. Och tillsammans byggde vi kårhuset Stock med den tekniken.”
(Tjänsteman Fastighets Polaris AB, Skellefteå kommun, 2017).

Nu är ett samarbete kring en ny form av prefabricerade väggelement vid renovering av fasader
inom ramen för ett nordiskt projekt. I Sverige finansieras det via Vinnova och
Energimyndigheten. Polaris har erbjudit sig att testa den nya fasaden på en av sina kontorslokaler
som demonstratör (Tjänsteman Fastighets Polaris AB, Skellefteå kommun, 2017; Sektionschef
RISE, Skellefteå, 2017; Forskare RISE, Skellefteå, 2017). Polaris bygger i skrivande stund även
industrilokalen Röjmyran i trä. I samband med det hörde LTU av sig för att testa en ny typ av
fasad ’organo wood’ (Tjänsteman Fastighets Polaris AB, Skellefteå kommun, 2017).
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6. ANALYS
6.1. Inledning

Analysen nedan syftar till att skapa underlag för att besvara huvudfrågeställningen om vilka
förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot öka byggande i trä och återknyter
därmed till syftet. För att besvara frågeställningarna i analys återgår jag till fallstudien, strukturerad
enligt forum-arena-court. Syftet med analys utifrån formellt kontra kontextuellt
handlingsutrymme är att sätta de kontextuella förutsättningarna i relation till formella
förutsättningar i syfte att kunna besvara huvudfrågefrågeställningen om förutsättningar för
kommuners handlingsutrymme att styra mot öka byggande i trä. Analys är strukturerad utifrån de
två första delfrågeställningarna Vilken roll har kontextuella förutsättningar, informella och projektspecifika
förutsättningar, för det kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä? och Vilken roll har
olika typer av styrmedel spelat för det kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä?
i enlighet med 3.5. Koppling mellan teoretiska begrepp och frågeställningar.

6.2. Kontextuellt handlingsutrymme

Vilken roll har kontextuella förutsättningar, projektspecifika och informella förutsättningar, spelat för det
kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä?
Som jag klargör i teori-avsnitt så är det kontextuella handlingsutrymmet avhängigt informella och
projektspecifika förutsättningar nära förknippade med processer inom forum- och arenaskedena.

Projektspecifika förutsättningar

De projektspecifika förutsättningarna är beroende konkretisering av den gemensamma bilden med
hänvisning till fastställande om vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Som jag klargör
i teoriavsnitt så är en viktig aspekt inom ramen för det projektspecifika förutsättningar således
konkreta målsättningar och fastställande av roller i träbyggnadsstrategi. Utöver detta innefattar de
projektspecifika förutsättningarna även träbyggnadsstrategi i förhållande till övriga kommunala
strategier och målsättningar.

Konkretisering av den gemensamma bilden
Vad ska göras – målsättning och definitioner

Växjö har i sin träbyggnadsstrategi (2013a) definierat vad en träbyggnad är ”för att en byggnad
skall definieras som träbyggnad ska stomme till huvuddelen utgöras av träbaserade material” och
vidare satt upp en tydlig målsättning att år 2015 ska 25 % av det som byggs i kommunala
beståndet vara träbaserat och 2020 50 %. Det framgår i intervjuer att i och med målsättning
”faller det tillbaka på realisering” – mätbar målsättning och tydlig definition möjliggör
tillsammans uppföljning av måluppfyllelse.
Skellefteå kommun har tillskillnad från Växjö kommun inte valt att sätta upp ett mätbart mål eller
definiera ’träbyggnad’. I Skellefteås kommun fastställs i träbyggnadsstrategi (Skellefteå kommun
2014b) prövning som åtgärd för att följa upp det kommunala byggandet i trä: ”Om det beslutas att
inte bygga i trä ska det motiveras skriftligen med en beskrivning av varför trä inte är aktuellt i det
aktuella fallet, hur kunskap om träets möjligheter inhämtats, och hur projektet klarar
hållbarhetsmål”. Fallstudie visar att kommunens tjänstemän inte upplevt att rapportering
efterfrågats och det framkommer vidare i intervju med SLK ett upplevt motstånd att från
politiken håll att betala de merkostnader som det innebär att bygga i trä: ”Oavsett
träbyggandsstrategi eller annan beslutad strategi måste man ibland politiskt vara beredd att betala
för det och ibland är man ju inte riktigt det.”
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Hur ska det göras?

Såväl i Växjös som Skellefteås träbyggandsstrategier fastställs hur kommunen ska verka för ökat
byggande i trä genom mark- och exploatering, fysisk planering, kommunalt byggande och
samverkan med akademi och näringsliv i enlighet med en trippel-helix-modell.
I Växjös fall, beträffande mark- och exploatering, genom att avsätta områden för träbyggnad
’Välle broar’ och Torparängen och göra markanvisningar med krav på byggnation i trä, i fysisk
planering genom att i planer ”när det är relevant ska framgå av planbeskrivningen hur frågan
hanteras” samt att planprocesser ”ska utnyttjas för att etablera samarbete med de byggherrar och
entreprenörer som vill utveckla träbyggandet” (Växjö kommun 2005a) och för kommunalt
byggande att kommunen ska anvisa sina bolag att bygga i trä, att träets möjligheter ska prövas och
att upphandling ska användas. Slutligen vad gäller samverkan med samhällets aktörer fastställt
utifrån en trippel-helix modell att kommunen ska delta i nätverk, erbjuda lab-miljöer för
forskning och ge stöd till forskning och akademi.
I Skellefteå träbyggnadsstrategi fastställs beträffande mark- och exploatering att markanvisningar
och exploateringsavtal ska utnyttjas som ett tillfälle för dialog med byggherrar men även att
träbyggnadsstrategin ska utgöra en del av arbetet med kommunala riktlinjer för hållbart byggande.
När det kommer till fysisk planering fastställer kommunen i träbyggnadsstrategin att ”i den
fysiska planeringen pröva träbyggandet och att det när relevant ska framgå i detaljplanen hur
ambitionsnivån uppnås” (Skellefteå kommun 2014b), för det kommunala byggandet pekas
prövning ut (se ovan), upphandling med fokus på innovation och arkitekttävlingar samt
användande av LCA-analyser. Även Skellefteå betonar samverkan med samhällets aktörer i en
tripple-helix modell med fokus på samverkan med näringsliv och forskning i
marknadsföringssyfte, genom att låta byggen bli laborativa miljöer och genom att samverka med
akademin och stimulera innovation.

Vem ska göra vad?

Såväl Växjö som Skellefteå kommun fastställer i sina respektive träbyggnadsstrategier att de gäller
för hela kommunen inklusive kommunens bolag och i respektive strategi fastställs interna roller. I
Växjös träbyggnadsstrategi fastställs utöver interna roller även ett Träbygganderåd med uppgift att
representera Växjö kommunkoncern i olika nätverk och samarbeten. Skellefteå har i
träbyggnadsstrategi inte fastställt styrgrupp men har i senare skede skapat en interngrupp
”ungefärligen motsvarande en styrgrupp” där utöver de som namnges i träbyggnadsstrategi även
ordförande Bygg- och miljönämnden, kommunalrådet och en representant från oppositionen
ingår. I Växjö träbyggnadsstrategi namnges vidare de olika nätverk och samarbeten kommunen
ska ingå i ut: CBBT, Nordiska Trästäder, Träregion Småland, Trästad 2013-2014:
Avsiktsförklaring Växjö-Skellefteå och Växjösamtalet. Detta görs inte i Skellefteå kommuns
träbyggandsstrategi men det framkommer i fallstudie att kommunen har fastställt kommunala
samarbetspartners LTU, RISE, TBN, TCN utöver samverkan i Trästad Sverige och Växjö
kommun.

Träbyggnadsstrategi integrerad del av kommunalt utvecklingsarbete

I teori skriver jag att projektspecifika förutsättningar också är beroende träbyggnadsstrategis
status i förhållande till övriga kommunala strategier och målsättningar.
Fallstudie av Växjö visar att träbyggnadsstrategin utgör en integrerad del i kommunens
övergripande miljöarbete med den övergripande målsättningen om att bli en fossilbränslefri
kommun. Träbyggnadsstrategin har fått formell status i kommunens miljöprogram Ett
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fossilbränslefritt Växjö. Vidare har den kommunala träbyggnadsstrategin integrerats i kommunens
arbete inom regionen genom Tänk trä för ett hållbart Småland. Även i Skellefteå har kommunen
integrerad träbyggnadsstrategi i kommunens övergripande utvecklingsarbete. I Skellefteås fall har
träbyggnadsstrategin integrerats i kommunens utvecklingsstrategi Skellefteå 2030 med
målsättningen om att fram till år 2030 vara 80 000 invånare. Träbyggnad i denna kontext handlar
om att ”positionera sig med hjälp av platsbaserade konkurrensfördelar” med utgångspunkt i
träindustrin. Vidare utgör en kommunal satsning på träbyggnad del av kommunens
utvecklingsstrategi Skellefteå 2030 inom ramen för fokusområdet ’Framtidsinriktad
samhällsutveckling’ med inriktning på hållbart byggande. Träbyggnadsstrategin utgör således en
integrerad del av kommunens Riktlinjer för hållbart byggande.

Informella förutsättningar

De informella förutsättningarna skapas primärt av processer inom forumskedet – skapande av en
gemensam bild – men även processer inom arenaskedet med hänvisning till internt arbete för att
överbrygga olika beslutslogisk och perspektiv.

Skapande av en gemensam bild

Skapande av en gemensam bild över planeringsförutsättningar – ’vad vill vi och varför?’ och
vidare ’vilka är möjligheterna respektive begränsningarna?’ - är primärt förknippade med
processer inom forumskedet (se teoriavsnitt). Dessa processer syftar till att identifiera
förutsättningar men även legitimera en kommunal satsning på ökat byggande i trä.

Vad vill vi och varför?

I Växjö har träbyggnadsstrategierna systematiskt bakats in ”berättelsen” om Växjös arbete med
hållbarhet och målsättningen om att bli koldioxidfri kommun. På frågan om varför träbyggnad är
viktigt handlar svaren jag får i intervjuer i Växjö nästan uteslutande svar om de klimatmässiga
fördelarna med trä utifrån kommunens målsättning om att bli en koldioxidfri kommun. Denna
argumentation såväl från kommunens tjänstemän och politisker som kommunens
samarbetspartners.
I fallet med Skellefteå förklaras kommunens satsning på byggande i trä främst utifrån
kommunens övergripande målsättning om att fram till 2030 vara 80000 invånare. Samtidigt
betonas de klimatmässiga fördelarna med att bygga i trä i relation till hållbar tillväxt och hållbart
byggande. I fallstudie framgår att kommunens satsning på byggande i trä kommer från ”ett strikt
näringslivsfokus” och att inriktningen på hållbarhet kommit till senare, bl.a. i samband med
stadsbyggandsprojekt Eriksberg då riktlinjer för hållbart byggande utvecklades och samband med
att utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 antogs.
I båda fallen – Växjö och Skellefteå – har en gemensam bild dock skapats om varför en satsning
på träbyggnad behövs. Svar på frågan om varför är relativt enhetlig i intervjuer och löper genom
kommunala dokument. Slutsatsen som kan dras utifrån från detta är att legitimitet för
kommunernas satsning på byggande i trä skapats. I fallstudier framgår att denna samstämmighet i
båda kommuner föregåtts (och löpande föregår) av en mängd aktiviteter där kommunens
tjänstemän samverkat med akademi och näringsliv i olika former för att stödja byggande i trä.
Som exempel på tidig samverkan kan på nationell nivå kan nämnas Trästad 2012 och på lokal
nivå i Växjö inom ramen för CBBT och i Skellefteå inom ramen för Träenigheten och TCN.
Samtidigt har kommunen själva byggt i trä och deltagit och skapat nätverk av olika slag. Som
exempel kan i Växjö nämnas samverkan i samband med att det kommunala bolaget Videum 2002
byggde Uppfinnaren och i Skellefteå i samband med att det kommunala bolaget Polaris 1999 byggde
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Kv Lotsen, Urviken (se fallstudie). Grunden för samförstånd kring motiven att anta
träbyggnadsstrategier har lagts.

Identifiering av förutsättningar – möjligheter och begränsningar

Såväl Växjö som Skellefteå kommun var tidiga med att identifiera skogsnäringen i respektive
region och akademins träinstitutioner som en möjlighet att som kommun satsa på träbyggnad.
Vidare fanns såsom fallstudie visar även nätverk och samverkan akademi-näringsliv på plats vilket
även det i båda kommuner identifieras som en förutsättning för att tillsammans med dessa parter
hitta – och skapa – gemensamma intressen. Kommunernas träbyggnadsstrategier gäller förvisso
bara det kommunala byggandet och byggande på kommunal mark. Men en förutsättning för att
det ska byggas i trä är att det finns aktörer som kan och vill bygga i trä. Det går i en strategi att
fastställa styrning mot byggande i trä genom e.g. markanvisningar – men utan byggherrar med
kunskap blir det inget byggande. Det framkommer i intervjuer att en grundförutsättning för att
träbyggnadsstrategin är att det finns aktörer i regionen ’som vill trä’.
Båda orter har universitet, Linnéuniversitetet respektive Luleå tekniska högskola, med
utbildningar med inriktning inom trä. På såväl Linnéuniversitet som Luleå tekniska universitet i
Skellefteå finns utbildningar inom träteknik såväl på kandidat som på masternivå och forskning
bedrivs inom ämnet. Utöver detta finns RISE, forsknings- och innovationsinstitut som forskar
inom träbyggnad, på båda orter. På båda orter har vidare aktörer inom skogsnäringen identifierat.
I Växjö är det främst Södra skogsägarna och Villa Vida och i Skellefteå är det främst Martinssons
och Lindbäcks. Utöver detta har kommunen identifierat nätverk och intresseorganisationer som
arbetar för träindustrin. I Växjö är det främst CBBT, Träregion Småland och föreningen Goda
Hus och i Skellefteå är det främst Träenigheten, TCN, TBN.
I fallet med Växjö framkommer en bild även att samförstånd skapats kring aktuellt planläge
utifrån identifierade begränsningar. Marknaden pekas genomgående ut som en begränsning men
även brist på erfarenhet, kunskap och kompetens samt rådande lagstiftning med hänvisning till
avsaknad av krav på klimatpåverkan i byggande. Utöver detta efterfrågas en statlig satsning ’en
nationell samordnare’ för träbyggnad. I Växjödeklarationen argumenterar Växjö kommun för
slopande av förbud mot kommunala särkrav. De jag intervjuar motsätter sig dock en återgång till
möjligheten att ställa kommunala särkrav, speciellt på privat mark. Sammanfattningsvis är de
begräsningar som pekas ut begräsningar på ett formellt och strukturellt plan snarare än i den egna
kommunkoncern och organisationen. Det finns en samsyn kring vari möjligheterna ligger –
styrning mot ökat byggande i trä genom kommunalt byggande och markanvisningar med krav på
trä i syfte att skapa en marknad, samverkan med akademi och näringsliv för att utveckla och öka
kunskap och kompetens inom träbyggnad, dialog i samband med detaljplanläggning och bygglov med
hänvisning till bristande lagstiftning. Avsaknaden av intern kritik är kompakt.
Även i fallet med Skellefteå framkommer en enhetlig bild av de begränsningar att styra mot ökat
byggande i trä på ett formellt och strukturellt plan. Begränsningar som återkommer är
marknaden, bristen på erfarenhet, kunskap och kompetens tillsammans med kultur och praxis i
byggbranschen samt regelverk med hänvisning till avsaknad av krav på klimatpåverkan i BBR och
PBL (och det krångliga med miljöcertifiering som det medför). Inom ramen för marknaden
betonas ett begränsat utbud av hyresrätter i trä för upphandling och inom ramen för regelverk
svårigheter med gamla detaljplaner med hänvisning till höjdbestämmelser. Utöver dessa
begränsningar framkommer även intern kritik som påvisar en bristfällig intern förankring, mer
om detta nedan.
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Förankra och överbrygga olika perspektiv

Trots att alla är överens om nödvändigheten av att bygga mer i trä och möjligheter och
begränsningar identifierats är förankring och processer för att överbrygga olika perspektiv
avgörande för konkretisering och realisering – såväl internt som i förhållande till externa partners.
Växjö kommun antog 2005 den första träbyggandsstrategin Mer trä i byggandet som följdes upp
2013 med Växjö – Den moderna trästaden. Skellefteå kommunfullmäktige antog sin
träbyggandsstrategi Träbyggnadsstrategi först 2014. Det är därför befogat att påpeka att Växjö
kommun haft fler år att överbrygga olika perspektiv och förankra såväl internt som externt än
Skellefteå kommun. Samtidigt har Skellefteå kommun många år före antagandet av
träbyggnadsstrategi arbetat aktivt för öka byggandet i trä i kommunen genom stiftelsen
Träenigheten, via det kommunala bolaget Polaris och vidare genom kommunens deltagande i Trästad
Sverige.
Såsom fallstudie visar blev det efter första träbyggandsstrategin Mer trä i byggandet i Växjö ’fel’ då
fysisk planering pekades ut som ett verktyg för att styra mot ökat byggande i trä i samband med
detaljplaneläggning vilket ledde till en överklagan. Det pekar på att kommunpolitikerna inte hade
kunskap om vad som är möjligt inom ramen för fysisk planering och inte heller VKAB, som varit
drivande i kommunens träbyggnadsstrategi. En möjlig förklaring är att kommunen i samband
med formulerande inte i ett tidigt skede hade inkluderat kommunens fysiska planerare. I samband
med den andra uppdaterade träbyggnadsstrategin hade fysisk planering för styrning mot ökat
byggande i trä markant tonats ner, såväl i strategin som i efterföljande planprogram och
detaljplaner. Istället blev planerares roll för att främja byggande i trä att möjliggöra genom
generella/flexibla detaljplaner men även genom att föra dialog med samarbetspartners. I
intervjuer framgår att detta perspektiv överbryggats, återkommande i intervjuer, såväl med
politiker som med tjänstemän, är kommunens begränsade roll att i fysisk planering reglera
byggande i trä. Fallstudie visar vidare en samsyn om interna roller. De personer jag intervjuat är
tydliga över sin respektive roll inom ramen för träbyggnad. Att kommunen ’lyckats’ förklaras av
ett ’politiskt mod’, kontinuitet och ’duktiga tjänstemän’. Sammantaget visar fallstudie att
processer för intern förankring och för att överbrygga olika perspektiv ägt rum. I den andra
träbyggnadsstrategin bildades ett träbygganderåd och i intervjuer refereras återkommande till
arbete inom ramen för detta ’råd’.
I Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategin fastslås ett flertal ’löften’. Ett av dessa är att planer,
markanvisningar och exploateringsavtal ska nyttjas som tillfälle för dialog. På denna punkt råder
en intern samstämmighet på Samhällsbyggnad – dialog sägs vara kommunens ”maffia-approach”
med träbyggandsstrategin och riktlinjer för hållbart byggande som grund. Samtidigt får jag inte
svar på frågan om konkreta fall där dialog lett till att exploatörer valt att bygga i trä. På frågan om
hur den fysiska planeringen använts för att främja byggande i trä uppstår en diskussion om hur det
skulle kunna användas. En slutsats som kan dras är således att hur fysisk planering ska användas för
att styra mot byggande i trä inte till fullo är förankrat.
I samtal med tjänstemän från Polaris och SLK som båda bygger mycket i trä framkommer en
tydlig bild över deras roll i förhållande till träbyggnadsstrategin – att alltid överväga trä i
byggandet. Såväl Polaris som SLK är klara med hur de genom upphandling kan styra
upphandling mot byggande i trä. När jag frågar om hur de arbetar med LCA-analyser, som det i
träbyggandsstrategi fastställs att kommunen ska arbeta med, framkommer att vare sig SLK eller
Polaris arbetat med denna typ av analyser. Istället hänvisar de till miljöcertifiering. Vidare frågar
jag Polaris om huruvida träbyggnadsstrategin ingår i ägardirektiv och osäkerhet uppstår. Det ska
senare visa sig att så inte är fallet. På tal om prövning, som det i träbyggnadsstrategin står om med
hänvisning till uppföljning, visar intervjuer att prövning endast görs internt utan formalia och
vidare att vare sig SLK eller Polaris rapporterar vidare. Det framgår att de inte upplevt att det
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efterfrågats av politiken. Detta kanske kan ses som ett mindre problem i förhållande till
förvaltning/kommunalt bolag såsom SLK och Polaris som bygger i trä. Men med hänvisning till
allmännyttan Skebo verkar avsaknad av politisk uppföljning varit avgörande. Att Skebo inte
anammat träbyggnadsstrategin framkommer gång på gång – såväl internt på kommunen som med
externa samarbetspartners.
I intervjuer framkommer vidare kritik från SLK vad gäller samverkan internt och mot det faktum
att de inte är representerade i det de kallar ”den interna styrgruppen”, vad detta är för styrgrupp
framgår inte i träbyggnadsstrategi men dess existens ska senare bekräftas via mail. Utöver detta
framgår att Polaris och SLK – som båda bygger mycket i trä – inte samarbetar eller utbyter
kunskap. Sammantaget framkommer i fallet med Skellefteå en splittrad bild över vad som ska
göras, hur det ska göras och av vem. Slutsatsen som utifrån det kan dras är att löpande processer
för att överbrygga olika perspektiv internt och förankra kommunens satsning på byggande i trä
inte i större utsträckning äger rum.
Att överbrygga olika perspektiv är också en fråga om att kommunala politiker och tjänstemän är
klara över samverkan med, i det här fallet, näringsliv och akademi. I detta avseende framgår i
både Växjö och Skellefteå en samsyn kring motiv till samverkan med externa aktörer – att bygga
en marknad och utveckla kunskap och kompetens. Även i intervjuer med kommunens
samarbetsparters – representanter från akademin och näringslivet – framkommer en tydlig bild
över deras relation till kommunen och i förhållande till den kommunala satsningen på byggande i
trä: att bidra till att stärka kommunens attraktionskraft.
Till skillnad från i fallet med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi (2013) namnges i Skellefteå
kommuns träbyggnadsstrategi (2014) inte samarbetspartners men i besök i kommunen får jag
träffa dem: TCN, RISE, LTU, TBN som alla berättar om samverkan med kommunen.
Samverkan med näringsliv och akademi sköts primärt av Samhällsbyggnad och Polaris. Vare sig
Skebo eller SLK samverkar i enlighet med triple-helixmodell. SLK uttrycker en önskan att
samverka med akademi ”det skulle vara intressant med ett utbyte” (Nilsson, SLK, 2017) och
externa samarbetspartners riktar kritik mot Skebo som enligt informanter inte varit intresserade
av byggande i trä i någon större utsträckning.

Sammanfattning

Vilken roll spelar kontextuella förutsättningar, informella och projektspecifika förutsättningar, för det
kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä?
Analys visar den avgörande roll kontextuella förutsättningar, såväl projektspecifika som
informella förutsättningar, kan spela för att skapa kommunalt handlingsutrymme.
De informella och projektspecifika förutsättningarna är nära sammanlänkande. Analys visar den
avgörande roll processer inom ramen för informellt handlingsutrymme – processer för skapande
av en gemensam bild tillsammans med processer för att förankra och överbrygga olika perspektiv
– spelar för formulerande av en strategi som går att omsätta till verklighet. Exempel på hur detta
fallerat är hur, såväl i Växjös första träbyggandsstrategi som i Skellefteå träbyggandsstrategi, fysisk
planering pekades ut som instrument för styrning med hänvisning till detaljplanering.
En annan konsekvens av bristande processer för att förankra och överbrygga olika perspektiv är
skapandet av osäkerhet internt över vem som ska göra vad och hur det ska göras i förhållande till
träbyggandsstrategi. Som exempel kan nämnas Skellefteå med hänvisning till fysisk planering men
även med hänvisning till kommunalt byggande beträffande LCA-analyser och ’prövning’.
Exempel på när denna process funkat bra och gett resultat är i Växjö där det internt råder en
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klarhet över den egna rollen (men även över andras roll) i förhållande till vad som ska, och kan,
göras för att styra mot ökat byggande i trä.
Vidare visar analys vikten av att, inom ramen för projektspecifika förutsättningar, utöver att
konkretisera vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras även fastställa mätbara
målsättningar och formulera tydliga definitioner. Utan uppföljning saknas till synes incitament att
’satsa på’ träbyggandet. Exempel på när detta skett är med Skebo, allmännyttan i Skellefteå, som
’fallit utanför ramarna’. Ett annat exempel är när politiker (som tar de ekonomiska besluten)
väljer bort träalternativ för att det kostar mer (uppgifter från SLK).
Sist men inte minst visar analys betydelsen av projektspecifika förutsättningar med hänvisning till
formalisering och integrering träbyggandsstrategi i kommunens övergripande arbete. I Växjös fall
med hänvisning till kommunens miljöarbete inom ramen för miljöprogram Ett fossilbränslefritt
Växjö och Tänk trä för ett hållbart Småland. I Skellefteås fall med hänvisning till kommunens
utvecklingsarbete för hållbar tillväxt inom ramen för utvecklingsstrategi Skellefteå 2030 och
Riktlinjer för hållbart byggande. Analys visar att integrering av träbyggnadsstrategi i kommunens
övergripande utvecklingsarbete är grundläggande för skapandet av legitimitet, dvs. svara på frågan
om ’varför’.
Sammanfattningsvis visar analys vikten av processer som identifierar möjligheter och
begränsningar, legitimerar kommunal styrning mot ökat byggande i trä samt processer för att
förankra val av åtgärder och överbryggar olika perspektiv för att skapa kontextuellt
handlingsutrymme.

6.3. Formellt handlingsutrymme

I teoriavsnitt fastställer jag att det formella handlingsutrymmet möjliggörs respektive begränsas av
nationella styrmedel såsom nationella policyer, forskning och utveckling samt administrativa
styrmedel vilka utgör del av de formella och strukturella förutsättningarna för det kommunalt
handlingsutrymme. Vilken roll har olika typer av styrmedel spelat för det kommunala handlingsutrymmet att
styra mot ökat byggande i trä?

Policy

Hur har Växjö respektive Skellefteå använt nationell styrning genom policy? Vilken roll har denna
typ av styrmedel spelat för den kommunala möjligheten att styra mot ökat byggande i trä?
Nationella målsättningar och internationella åtaganden ligger till grund för flera nationella
policyer. Med relevans för träbyggande såsom Mer trä i byggandet (2005), Forsknings- och
innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi (2011), Ett koldioxidneutralt Sverige 2050 (2013) och
idag ett nationellt skogsprogram som i skrivande stund utvecklas.
Fallstudie visar att den nationella policyn Mer trä i byggandet spelade stor roll för möjligheten att
styra mot ökat byggande i trä – såväl i Växjö som i Skellefteå kommun. Den statliga policyn med
direktiv från regeringen att främja en ökad användning av trä och träprodukter i byggandet gav
Växjös kommunala träbyggnadsstrategi 2005 (med samma namn) legitimitet. Skellefteå kommun
dröjde fram till 2014 innan de antog sin träbyggnadsstrategi, men även i Skellefteås fall kan man
hävda att den nationella träbyggnadsstrategin spelade en avgörande roll. Mer trä i byggandet var
grunden till satsningen Trästad 2012, som i sin tur la grunden till föreningen Trästad Sverige där
Skellefteå var/är aktiva partners. I intervjuer framgår vidare att Trästad 2012 lade grunden för
antagandet av den kommunala träbyggnadsstrategin.
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Fallstudie visar att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” spelat roll för Växjös
målsättning att bli en koldioxidfri kommun i kommunens miljöprogram – som kommunens
satsning på byggande i trä är en del av. I Skellefteå har den nationella visionen om Ett koldioxidfritt
Sverige 2050 används för att legitimera kommunal satsning på byggande i trä, i
träbyggnadsstrategin hänvisas till denna målsättning: ”EU och Sveriges regering verkar för ett
samhälle utan nettoutsläpp av CO2 till 2050.” I kommunens miljöprogram där Skellefteå
kommunens arbete med miljökvalitetsmålen behandlas nämns vare sig Riktlinjer för hållbart
byggande eller Träbyggnadsstrategin. I Skellefteå kommun har den kommunala satsningen på
byggande i trä haft ett tydligare näringslivsfokus vilket även speglar sig i frånvaron av
hänvisningar till träbyggnation i kommunens miljöarbete och istället återfinnes i kommunens
utvecklingsstrategi Skellefteå 2030.
Trots att inte direkta hänvisningar till nationella miljökvalitetsmål eller policyer görs är det
legitimt att hävda att nationell inriktning på ’hållbarhet’ i båda kommuner spelar roll för det
kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä. I fallet med Skellefteå kommun
är såväl utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 som Riktlinjer för hållbart byggande fullspäckade med
hänvisning till hållbarhet. Det faktum att satsningar på hållbarhet premieras nationellt har utan
tvekan spelat roll för det kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä.

Forskning och utveckling

Hur har Växjö respektive Skellefteå använt nationell styrning genom forskningsanslag och
utvecklingssatsningar? Vilken roll har denna typ av styrmedel spelat för den kommunala
möjligheten att styra mot ökat byggande i trä?
Fallstudier visar att statliga forskningsbidrag tillsammans med bidrag från EU (som Sverige är del
av) och satsningar på utveckling inom träbyggande har spelat en avgörande roll för kommunernas
möjlighet att satsa på ökat byggande i trä. Forskningsanslag och utvecklingssatsningar har i båda
kommuner legat till grund för samverkan och den s.k. ”trippel-helix-modell” med näringsliv och
akademi i båda kommuner. 1997 presenterats ett program för utveckling av svensk skogsnäring
vid regeringskonferensen i Skellefteå 1997 och en Vinnova-satsning gjordes vilken möjliggjorde
programmet Wood Design and Technology i Växjö och SkeWood i Skellefteå.
I kölvattnet av nationella träbyggnadsstrategin Mer trä i byggandet satsade både Energimyndigheten
och Vinnova pengar på forskning inom träbyggnation och finansierade en mängd studier vid
LTU, LNU och av RISE. Exempel på projekt dessa nationella anslag delvis finansierade var
forskning av passivhusen i Portvakten Söder, del av Välle Broar, och forskning av Limnologen
(via Energimyndigheten i samverkan med bl.a. CBBT) i Växjö. I Skellefteå var forskningsanslag
från Vinnova grunden till bildandet av TCN och det framgår även att de statliga satsningar inom
ramen för den nationella strategiska forskningsagendan NRA varit avgörande för TCN
verksamhet. Genom kommunens medlemskap i TCN har kommunen varit med och stöttat
flertalet innovationsprojekt. I skrivande stund driver TCN det regionala utvecklingsprojektet
Träinnovation i Norr (TiiN).
Kommunerna även nappat på styrmedel på EU-nivå, som exempel kan nämnas projektet Utmana
Urbaniseringen som TBN bedriver med fokus på att utveckla landsbygdsföretag inom tränäringen
(Verkamhetsledare TBN, Skellefteå, 2017). Ett annat sådant exempel är Interreg som LTU
tillsammans med RISE bedriver som handlar om att utveckla korslimmade träskivor. Kommunen
stödjer projektet genom att vara delfinansiär och tar 10 % av projektkostnaderna, 65% finansieras
av EU och resterande från övriga industriella parter (Professor LTU, Skellefteå, 2017).
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Idag, som resultat av nationell policy för biobaserad ekonomi, delar Skellefteå i Bioinnovation med
forskningsstöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Sammanfattningsvis visar fallstudier att forskningsanslag och utvecklingssatsningar, såväl
nationella som internationella, har stor betydelse för den kommunala möjligheten att styra mot
ökat byggande i trä. Genom kommunens aktiva medsökande av forskningsanslag och genom
medverkan i utvecklingsprojekt styr de mot ökat byggande genom att skapa efterfrågan, utveckla
kunskap och skapa ’PR’ för träbyggande och regionerna.

Administrativa styrmedel

Hur har Växjö respektive Skellefteå använt nationell styrning genom administrativa styrmedel?
Vilken roll har denna typ av styrmedel spelat för den kommunala möjligheten att styra mot ökat
byggande i trä?

Mark- och exploatering

Förbud mot kommunala särkrav innebär inte begränsning i markanvisningar att ställa krav på
material i samband med markanvisning. Lagen är snarare en begränsning som gäller möjligheten
att ställa särkrav med hänvisning till byggnadsverks tekniska egenskapskrav utöver regleringar i
BBR. Denna ”lucka” har Växjö kommun utnyttjat dock inte Skellefteå. Det framgår vidare i
intervjuer inte heller en efterfrågan på en återgång till möjligheten att ställa kommunala särkrav i
mark- och exploateringssammanhang. Istället råder en relativt bred samsyn kring behovet av krav
på klimatpåverkan i BBR med hjälp av t.ex. LCA.
I Växjö kommuns riktlinjer för mark- och exploateringsavtal fastställs inte krav på trä, dock
hänvisas till kommunens miljöprogram där trä utgör en hörnsten. Till skillnad från Växjö
kommun har Skellefteå kommun inte antagit riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal. Med detta har de även avsagt sig möjligheten att ställa krav vid mark- och
exploateringsavtal i enlighet med rådande lagstiftning.
Växjö kommun har använt möjligheten att i samband med markanvisningar ställa krav på
byggnation i trä men även krav på samverkan med akademi vilket regleras i markanvisningsavtal
såsom fallstudie visar i fallet med Välle broar och nu med Torparängen. I avtalen är
träbyggnadsstrategin bifogad tillsammans med samarbetsavtal med LTU. I Skellefteå har jag inte
hittat något fall där kommunen reglerat träbyggnation eller samverkan med akademi.
Växjö kommun har huvudsakligen använt markanvisningstävlingar i enlighet med krav på
byggnation i trä enligt kommunens träbyggnadsstrategi, en strategi där träbyggnation definieras
som ”en byggnad med stomme till huvuddelen utgöras av träbaserade material.” Till skillnad från
Växjö använder sig Skellefteå inte av markanvisningstävlingar utan direkttilldelar i regel, den
förklaring som ges är brist på konkurrens och markanvisningstävlingar som en tidskrävande och
krånglig process.
Utöver detta för Växjö kommun en aktiv markpolitik – köper och säljer mark – i syfte att skapa
sammanhängande exploateringsområden för byggande i trä. Detta görs inte av Skellefteå,
däremot framkommer i fallstudie att kommunen erbjuder ”bättre lägen” för de som vill bygga i
trä. Exempel på det har jag inte fått, men utifrån tillgänglig information tycks Älvsbacka Strand
ha varit ett sådant område.

Fysisk planering

Växjö kommun har använt fysisk planering för styrning mot ökat byggande i trä. I ett tidigt skede,
i samband med den första träbyggandsstrategin, i översiktsplan, planprogram och detaljplan.
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Översiktsplanering

Från översiktsplan antagen samma år 2005 som träbyggandsstrategin Mer trä i byggande användes i
ett tidigt skede i Växjö för att framhålla Välle broar som område för träbyggnation. Vid tillfället
då översiktsplanen antogs var träbyggnation i linje med nationella mål med hänvisning till det
nationella programmet Mer trä i byggandet och Boverket skriver att ”exakt vilka mål, planer,
program och strategier som kommunen bör ta hänsyn till i översiktsplaneringen går inte att säga
eftersom dessa ändras över tid. Det är upp till kommunen att bedöma vilka som är relevanta för
kommunens hållbara utveckling och den fysiska planeringen” (Boverket 2017f). Kommunens
skrivelse om träbyggnation kan vid tid då översiktsplanen skrevs legitimeras med den nationella
träbyggnadsstrategin som då fanns. I den uppdaterade översiktsplanen är stycket borttaget, vilket
är legitimt med hänvisning till avsaknad nationell strategi för byggande i trä. Tillskillnad från
Växjö har Skellefteå kommun inte använt översiktsplanering för att styra mot ökat byggande i trä
vilket kan tänkas bero på det faktum att träbyggnadsstrategin antogs så sent som 2014, långt efter
att den nationella träbyggnadsstrategin hade skrotats.

Planprogram

Växjö kommun har även använt planprogram, Välle broar, för att styra mot ökat byggande i trä,
dock ej i det planprogram som senare antagits för Torparängen vilket också av kommunen är
utpekat som ett område för träbyggnation. I planprogram för Välle broar anges riktlinjer för
träbyggnation vilket rör samverkan med aktörer ”Kommunen avser att samverka med de aktörer
som är besjälade av att utveckla träbyggandet och medverka till ett ökat intresse för träbyggandet”
men även indirekt rör detaljplaner och avtal ”Program, planer och exploateringsavtal ger ramar
för alla parter” (Växjö kommun 2006b). Med hänvisning till Boverkets yttranden om
planprogram (se styrmedel) är det är tvetydligt om planprogram ska/kan nyttjas för att styra mot
ökat byggande i trä. Det är onekligen så att skrivelser om byggnation i trä i planprogram för Välle
broar använts för att ”lyfta frågor om alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion”
vilket kan kopplas till Växjö kommuns skrivelse om samverkan med aktörer. Men om det är
förenligt med ett planprogrammets syfte ”underlätta detaljplanearbetet genom att ange mål och
utgångspunkter för planarbetet” är tvetydlig med hänvisning att byggnadsmaterial i en detaljplan
inte får regleras. Samtidigt kan ett planprogram genom att innehålla mål och utgångspunkter – i
det här fallet att bygga i trä – förenkla detaljplanearbetet. Detaljplaner kan utformas för att
möjliggöra byggnation i trä genom att t.ex. inte innehålla planbestämmelser på höjd. Kanske är det
denna osäkerhet som råder kring planprogram som gjort att kommunen inte valt att i fallet med
Torparängen lyfta fram träbyggnation. Till skillnad från Växjö har Skellefteå inte valt att använda
översiktlig planering och planprogram för att styra mot ökat byggande i trä.

Detaljplanering

Växjö kommun gjorde till en början försök att reglera byggnation i trä i detaljplan. I Mer trä i
byggande (Växjö kommun 2005a:8) står att ”I planerna för Välle Broar ska den stadsbild som
”trästaden” kräver regleras i planbestämmelserna.” På den här punkten fick dock Växjö kommun
avslag tidigt i samband med detaljplaneläggning av bostadshus i Kv. Pålaträdan (se fallstudie).
Efter det bakslaget har Växjö kommun istället använt detaljplaner som ett sätt att styra mot ökat
byggande i trä genom att framhålla byggande i trä – i bild och text – i planbeskrivning och
möjliggöra byggande i trä genom att göra flexibla planer och utesluta reglering gällande t.ex.
byggandshöjd vilket framgår i intervju med bl.a. tjänstemän på Stadsbyggnad. I de detaljplaner jag
tittat på är de som är antagna efter den första träbyggnadsstrategin fullspäckade med hänvisningar
till träbyggnation. I senare detaljplaner, efter den andra träbyggnadsstrategin Växjö – den moderna
trästaden (2013) där skrivelser om fysisk planering som instrument för styrning mot ökat byggande
i trä är borttagen, har detta nedtonats avsevärt.
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I Skellefteås träbyggnadsstrategi står att träbyggandet ska prövas i detaljplanering och att det när
relevant ska framgå i detaljplanen hur ambitionsnivån uppnås. I fallstudie framkommer att detta i
praktiken inte gjorts. Skellefteå har dock, som i fallet med Växjö, valt att genom att ta bort
höjdregleringar i planbestämmleser, som exempel kan nämnas detaljplan för Strömsör, och
genom att tillämpa en flexibel planering möjliggöra byggnation i trä. De använder dessutom enligt
egen utsago gestaltningsfrågor tillsammans med illustrationer i detaljplan för att framhäva trä som
material, även här med detaljplan för Strömsör som exempel. Vidare används Riktlinjer för hållbart
byggande i planbeskrivning, i fall då exploatören valt att bygga i trä framkommer det i skrivelse
under ’Förutsättningar’ vilket kan tolkas som ett sätt att styra mot byggande i trä.
Det framkommer i fallstudie i Växjö att planberedskap, dvs. färdiga flexibla planer som möjliggör
byggande i trä, är ett sätt att indirekt styra mot ökat byggande i trä. I fallet med Skellefteå framgår
att detaljplaneläggning i dagsläget sker i samband med exploatering och att de jobbar ad hoc,
vilket kan ifrågasättas med hänvisning till att det enligt lagstiftning inte är tillåtet att i förväg avtala
om innehållet i en detaljplan. Detta är dock i förändring och kommunen arbetar på att vända
skutan.

Kommunalt byggande
Ägardirektiv

I Växjö fastställs i ägardirektiv att de kommunala bolagen ska följa träbyggnadsstrategin. I
enlighet med kommunallagen ska varje år ska denna följas upp i årlig granskningsredogörelse.
Växjö kommun har använt ägardirektiv och lagen om uppföljning för att styra mot ökat byggande
i trä. I fallet med Växjös träbyggnadsstrategi fastställs såväl definition av en träbyggnad som ett
mål om andelen som ska byggas i trä i de kommunala bolagen. Det framkommer i fallstudie att
detta haft betydelse för att de kommunala bolagen bygger i trä, som Projektledare träbyggnad
VKAB (Växjö kommun, 2017) säger ”Hela tiden parallellt har vi byggt och det är för att
politikerna bestämde att 2015 skulle 25 % vara i trä 2020 50 % trä. Det gör liksom att det faller
tillbaka på realisering”. Skellefteå fastställer även att de kommunala bolagen ska bygga i trä, men
till skillnad från Växjö utan tydlig målsättning eller definition av en ’träbyggnad’ och målsättning
fastställs vidare inte i ägardirektiv. De kommunala bolagen utgår uteslutande från
träbyggnadsstrategin. Det finns dock indirekta hänvisningar till träbyggnad i fallet med Polaris där
det i bolagsordning såväl som i ägardirektiv fastslås att bolaget ”ska främja tillväxt och utveckling
och stödja företagsidéer”. I Polaris miljöpolicy fastställs vidare att bolaget ska ”minimera
användningen av miljöförstörande ämnen i byggnadsmaterial”. I fallstudier framgår att Polaris
tagit till sig träbyggnad men inte allmännyttan Skebo, om detta ges en mängd olika förklaringar –
alltifrån kultur och praxis till bristande utbud på hyresrätter för upphandling och svårigheter att
uppfylla kravet på vinst med hänvisning till att byggande i trä är dyrare.

Miljöcertifiering

SLK, som är en förvaltning snarare än kommunalt bolag, bygger mycket i trä. SLKs styrelse har
fattat beslut om att alla nybyggnationer ska vara miljöklassade med miljöbyggnad silver.
Miljöcertifieringen miljöbyggnad innebär krav på att så kallad EPDer (läs styrmedel) görs vilka
beräknar stommen och grundens klimatpåverkan. Detta kan indirekt tolkas som ett sätt att styra
mot ökat byggande i trä med hänvisning till träbyggnaders fördel i förhållande till betong vad
gäller CO2-utsläpp i ett livscykelperspektiv. I skrivande stund funderar Polaris styrelse på att fatta
ett liknande beslut. Vad gäller miljöcertifiering har jag i fallet med Växjö inte gjort någon
undersökning med hänvisning till att det i intervjuer inte nämndts nämnvärt i förhållande till
kommunal styrning för ökat byggande i trä.
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Utöver ägardirektiv beskriver såväl Skellefteå som Växjö prövning som åtgärd för att styra det egna
byggande i trä. Prövning är dock en metod de själva utvecklat och klassas inom ramen för min
teoretiska modell inte som ett formellt styrmedel, det hamnar därav ovan inom analys för
kontextuellt handlingsutrymme.

Offentlig upphandling

Fallstudie visar hur offentlig upphandling används för styrning mot byggande i trä. Ingen av de
kommunala bolag/förvaltningar som bygger i trä ger uttryck för att offentlig upphandling är en
begränsning i styrning mot ökat byggande i trä.
Växjö och Skellefteå kommun visar på flera olika sätt att använda offentlig upphandling för att
styra mot ökat byggande i trä. Allmännyttan i Växjö, Växjöbostäder, upphandlar i regel
totalentreprenader, styrda då Växjöbostäder ”till viss del har utformat huset”. Även det
kommunala bolaget Videum upphandlar i regel totalentreprenad ”Vi ritar allt i trä och hänvisar till
Växjö kommuns träbyggnadsstrategi”. I Skellefteå är regel snarare upphandling av
utförandeentreprenad, i SLKs fall vanligen delad utförandeentreprenad och i Polaris fall vanligen
generalentreprenad. Styrning ligger i projektering (delad utförandeentreprenad) respektive ’färdig
handling’ (generalentreprenad). I vissa fall har totalentreprenad upphandlats i form av
’samverkansentreprenad’ såsom i fallet med Moröbacke skola. Jag har i fallstudie inte stött på
upphandling av funktionsentreprenad i syfte att styra mot byggande i trä.
Beträffande upphandlingsförfarande har såväl Växjö som Skellefteå kommun i fall med
kommunala karaktärsbyggnader, Växjö stads- och stationshus respektive Skellefteå kulturhus,
använt s.k. ”upphandling av projekttävling” för att styra mot konstruktioner i trä. I båda fall har
träbyggnadsstrategierna bifogats i tävlingsprogrammen vilket i båda fall gett önskat resultat. Växjö
gjorde vidare en tävlingsupphandling för Uppfinnaren och Kv Teleborgsskogen (se fallstudie).
Utöver detta har Skellefteå utfört upphandlingar i konkurrenspräglad dialog ”Vi har vänt på
frågeställningen och istället frågat ’Vi har x kr och vad får vi för dem?’.” (Förvaltningschef
Samhällsbyggnad Skellefteå kommun, 2017). Jag har inte stött på den nya formen
’innovationsupphandling’, vare sig i Växjö eller Skellefteå kommun. Portvakten söder i Växjö
som var del av EU-projektet Concerto Sesac (som handlade om energieffektiv stadsutveckling)
upphandlades som generalentreprenad genom selektiv upphandling i två steg och var ett
innovationsprojekt.

Sammanfattning

Vilken roll har olika typer av styrmedel spelat för det kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat
byggande i trä?
Analys visar hur nationella policyer och forsknings- och utvecklingssatsningar haft en avgörande
roll för kommuners möjligheter att å ena sidan legitimera kommunal satsning och å andra sidan
förverkliga satsning på ökat byggande i trä genom samverkan med akademi och näringsliv, den
s.k. ’Tripple-helix’. Vad gäller administrativa styrmedel visar fallstudier att den kommunala
möjligheten att genom markanvisningar styra byggnation i trä är ett starkt formellt styrmedel som i
fallet med Växjö spelat en avgörande roll. Vidare är administrativa styrmedel beträffande
kommuners möjlighet att styra de egna kommunala bolagen genom ägardirektiv men även genom
anvisning avgörande för kommuners möjlighet att styra det egna byggandet mot trä. Styrmedel
som reglerar offentlig upphandling och fysisk planering beror till mångt och mycket beroende det
kontextuella handlingsutrymmet, mer om detta nedan i 7. Diskussion och slutsatser.

107

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Nu åter till uppsatsens huvudsakliga frågeställning: Vilka förutsättningar påverkar kommunernas
handlingsutrymme att styra mot öka byggande i trä? Jag utgår i diskussion utifrån
frågeställningen Vilka kommunala åtgärder i olika skeden för ökat byggande i trä kan identifieras som
framgångsfaktorer respektive hinder som gör att nationella styrmedel ger resultat?

Kontextuellt handlingsutrymmet skapas av processer i forum- och
arenaskedet

Fallstudie visar att vikten av processer för att identifiera planförutsättningar i forumskedet och
överbrygga olika perspektiv i arenaskedet är avgörande för att skapa legitimitet för kommunens satsning
på byggande i trä (samstämmighet om varför) och förankra träbyggnadsstrategi (samstämmighet
om vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras). Det kontextuella handlingsutrymmet
är således beroende processer i forum- och arenaskedet och lägger grunden för realisering.
En framgångsfaktor med hänvisning till att skapa kontextuellt handlingsutrymme är inkluderande
forum för utbyte med kapacitet att identifiera förutsättningar (möjligheter och begränsningar) samt
överbrygga olika perspektiv. Exempel på sådana forum är Växjö kommuns Träbygganderåd (internt
utbyte), Växjösamtalet i Växjö respektive Träenigheten och TCN i Skellefteå (utbyte mellan
kommunen och samarbetspartners) samt båda kommuners medverkan i nationella forum såsom
Trästad Sverige.
En annan identifierad framgångsfaktor med potential ett skapa kontextuellt handlingsutrymme är
formulerande av tydliga definitioner och mätbara målsättningar tillsammans med fastställande av tydliga roller.
Detta skapar tillsammans förutsättningar att följa upp kommunalt arbete.
En tredje framgångsfaktorer är integrering av kommunal satsning på byggande i trä i kommunens
övergripande utvecklingsarbete. I fallet med Växjö kommun inom ramen för arbetet med att bli en
koldioxidfri kommun och i Skellefteå kommun inom ramen för att arbetet att fram till 2030 växa
till 80 000 invånare
En sista avgörande framgångsfaktor inom ramen för kontextuellt handlingsutrymme är ett tydligt
politiskt mandat och kontinuitet. Ett tydligt politiskt mandat underlättar arbetet på tjänstemannanivå
”politikerna har bestämt att vi ska bygga i trä” och bäddar för långsiktiga kommunala satsningar
på byggande i trä.
Sammanfattningsvis är skapandet av ett kontextuellt handlingsutrymme avgörande för realisering,
med andra ord för att utnyttja formella förutsättningar.

Kontextuella förutsättningar skapar till viss del handlingsutrymme utanför
det formella handlingsutrymmets ”uppenbara” ramar

Fallstudie visar hur styrmedel (formella förutsättningar) i såväl Växjö som Skellefteå kommun
används på ett kreativt sätt för att styra mot ökat byggande i trä. Som ett första exempel kan
nämnas hur policyer tillsammans med statliga forskningsanslag och utvecklingssatsningar används
för att å ena sidan legitimera satsning på kommunalt byggande i trä och å andra sidan för att
utvidga det kommunala handlingsutrymmet. Beträffande det sistnämna har såväl Växjö som
Skellefteå kommun använt statliga forskningsanslag och utvecklingssatsningar för att utveckla
träbyggandet (och på så vis skapa en marknad och utveckla kunskap och kompetens) men även
bedriva påverkansarbete inom ramen för e.g. Trästad Sverige, TCN, Växjösamtalet etc.
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Ett andra exempel på hur kommunen på ett kreativt sätt använt befintliga styrmedel är inom
ramen för mark- och exploatering. Förbud mot kommunala särkrav i markanvisningar gäller
tekniska egenskapskrav. Detta är en ’lucka’ som Växjö använt genom att istället för tekniska
egenskapskrav ställa krav på byggnation i trä (material) i samband med försäljning av mark.
Utöver detta nyttjar Växjö markanvisning för att länka in forskning och utveckling i samband
med markanvisning och erbjuda attraktiva lägen för de som bygger i trä genom
markanvisningstävlingar. Vidare utgör Skellefteås kommuns Riktlinjer för hållbart byggande (med
möjligheten att välja byggande i trä som hållbar åtgärd) ett sätt att styra exploatörer mot byggande
i trä – såväl i markanvisningar som i exploateringsavtal. Dessa riktlinjer är frivilliga men om
exploatörer väljer att teckna avtal om riktlinjer är de juridiskt bindande.
Även när det kommer till fysisk planering som styrmedel har kommunerna visat på kreativitet. I
samband med den nationella strategin Mer trä i byggandet förde Växjö in träbyggnad i
översiktsplanen, förmodligen med utgångspunkten i skrivelsen i PBL att kommunerna ska ta
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling. Vidare har Växjö kommun använt planprogram för att genom
fysisk planering styra mot ökat byggande in trä med hänvisning till att möjligheten i planprogram
”på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till
diskussion.” Utöver detta används detaljplanering för att styra mot ökat byggande i trä genom att
framhålla byggande i trä – i bild och text –och genom att möjliggöra byggande i trä genom
flexibla planer. I Växjö har det i detaljplaner hänvisas till planprogram och i Skellefteå har val av
riktlinjer för hållbart byggande bifogats.
Även styrmedel som reglerar det kommunala byggandet har använts på ett kreativt sätt för att
styra mot ökat byggande i trä. I Växjö har krav på byggande i trä fastställts i ägardirektiv och i
Skellefteå har trä i det kommunala byggandet gynnats genom att i SLKs fall genom politiskt
beslut för miljöbyggnad silver vilket innebär att EPD ska göras för stommen och grundens
miljöpåverkan. När det gäller offentlig upphandling visar fallstudie att val av entreprenadform i
förhållande till styrning mot byggande inte är en springande punkt. Såväl utförande som
totalentreprenad har använts i upphandling av byggnation i trä. Upphandling av projekttävling
har dock använts för att styra byggandet av karaktärsbyggnader i trä.
De formella förutsättningarna är, liksom i fallet med de kontextuella förutsättningarna, inte
absoluta. Det formella handlingsutrymmet beror på hur nationella styrmedel i praktiken tillämpas.
Det kontextuella handlingsutrymmet formar till viss del det formella handlingsutrymmet i
tolkningen av hur olika styrmedel appliceras samt i vilka sammanhang. Processer inom ramen för
det kontextuella handlingsutrymmet kan på så vis skapa kommunalt handlingsutrymme som i viss
mån även expanderar det formella handlingsutrymmet utanför dess ’uppenbara gränser’.
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Figur 29 Kommunalt handlingsutrymme (Kalén 2017)
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Förutsättning för ett koldioxidneutralt Sverige 2050

Fallstudie visar sammanfattningsvis att de kommunala förutsättningarna att styra mot ökat
byggande i trä är stora. Vare sig förbud mot kommunala särkrav eller offentlig upphandling har
visat sig vara ett hinder (vilket jag trodde då jag började skriva).
Jag har trots detta identifierat några springande punkter med hänvisning till Sveriges målsättning
om att år 2050 bli koldioxidneutralt.
Den första är avsaknaden av regelverk beträffande klimatpåverkan inom byggande och planering.
För att begränsa klimatpåverkan i byggandet har därför många kommuner antagit beslut om s.k.
miljöcertifieringar vilket i fallstudie beskrivs som tids- och kostnadskrävande. Om vi ska bygga
700 000 nya bostäder behöver vi enhetliga regler som hela byggbranschen kan utgå från. Annars
är risken att de mindre, i många fall kanske även de oliktänkande och innovativa aktörerna som
ännu inte hunnit växa sig starka, stängs ute.
Den andra rör fysisk planering. Först och främst detaljplanbestämmelser med hänvisning
reglering av byggandshöjd. I fallstudie framkommer hur såväl Växjö som Skellefteå kommun valt
att göra flexibla detaljplaner i syfte att möjliggöra byggnation i trä. Vilka konsekvenser detta kan
få för kommunens möjlighet att ”planera stad” kan diskuteras. Alternativa former för att
möjliggöra byggande i trä i detaljplanering bör förslagsvis undersökas. Vidare råder en osäkerhet i
vad ett planprogram får/bör innehålla. Detta avspeglar sig i Växjö där kommunen för Välle broar
valde att använda planprogram för att skapa möjligheter för byggnation i trä men senare för
Torparängen (av oklar anledning) valde att inte göra det. Planprogrammets innehåll bör
förtydligas.
Utöver detta har fallstudie tydligt påvisat betydelsen av nationella policyer såsom Mer trä i
byggandet och nationella forskningsanslag och utvecklingssatsningars betydelse för möjligheten att
utveckla byggandet i trä. Utan dessa statliga satsningar hade uppförsbacken förmodligen varit
betydligt brantare för såväl Växjö som Skellefteå kommun. En statlig satsning på byggande i trä,
eller åtminstone för att få ner klimatpåverkan från byggnadsprocessen, är avgörande om Sverige
år 2050 ska vara klimatneutrala.
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Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6162/FULLTEXT01.pdf [2017-09-23]
Kalén, V. Hållbar utveckling – en idéanalys av Norra Djurgårdsstaden. Kandidatuppsats. Karlskrona: Blekinge
Tekniska Högskola, Institutionen för Fysisk planering.
Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:825037/FULLTEXT02.pdf [2017-09-23]
Larsson, M., Erlandsson, M., Malmqvist, T och Kellner, J. 2016. Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett
nyproducerat flerbostadshus med stomme av trä. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Tillgänglig: http://www.ivl.se/download/18.29aef808155c0d7f05063/1467900250997/B2260.pdf [201709-23]
Liljenström, C., Malmqvist, T., Erlandsson, M., Fredén, J., Adolfsson, I., Larsson, G. Och Brogren, M.
2017. Byggandets klimatpåverkan –Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat
energieffektivt flerbostadshus i betong. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.
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Växjö kommun. 2008. Detaljplan för Välludden 1 m.fl. Teleborg i Växjö. Laga kraft 2008-05-22.
Figur 11. Plankarta.
Växjö kommun. 2010. Detaljplan för VÄXJÖ 12:4, VALLEN, TELEBORG, VÄXJÖ KOMMUN.
Byggnadsnämnden antog 2010-05-26.
Figur 12. Plankarta.
Växjö kommun. 2014b. Detaljplan för Limnologen Syd VÄXJÖ 12:10 m.fl. Laga kraft januari 2014.
Figur 13. Illustration.
Växjö kommun. 2015e. Detaljplan inom Välle broar, VÄXJÖ 12:11 (Campus) Teleborg. Laga kraft 2015-0922.
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Figur 14. Plankarta.
Växjö kommun. 2015e. Detaljplan inom Välle broar, VÄXJÖ 12:11 (Campus) Teleborg. Laga kraft 2015-0922.
Figur 15. Illustration I.
Växjö kommun. 2014c. Detaljplan för Strandsnäckan 8, Öster. Laga kraft 2014-01-17.
Figur 16. Illustration II.
Växjö kommun. 2014c. Detaljplan för Strandsnäckan 8, Öster. Laga kraft 2014-01-17.
Figur 17. Plankarta.
Växjö kommun. 2014c. Detaljplan för Strandsnäckan 8, Öster. Laga kraft 2014-01-17.
Figur 18. Plankarta.
Växjö kommun. 2017i. Detaljplan Del av VÄXJÖ 12:10 m.fl. Torparängen, Teleborg Växjö kommun.
Laga kraft 2017-01-26.
Figur 19. Kv Vallen Norra.
Svenskt trä. Tillgänglig: https://www.svenskttra.se/inspireras-av-tra/byggnader/kvarteret-vallen-i-vaxjo/
[2017-09-23]
Figur 20. Arken 1.
Växjöbostäder. Tillgänglig: http://vaxjobostader.se/vi-bygger/arken-1/ [2017-09-23]
Figur 21. Kv. Portvakten.
Växjöbostäder. Tillgänglig: http://vaxjobostader.se/aktuellt/visa/115-hyresrztter-i-kvarteret-portvakten4-slzpps-den-16-november [2017-09-23]
Figur 22. Teleborgsskogen.
Växjöbostäder. Tillgänglig: http://vaxjobostader.se/kvarter/passet2 [2017-09-23]
Figur 23. Uppfinnaren.
Trästad Sverige. Tillgänglig: http://www.trastad.se/projekt/uppfinnaren-lorem-ip/ [2017-09-23]
Figur 24. Kommunhusets entré.
Foto: Bergön, A. och Jais, O. Arkitektbolaget AB. Tillgänglig: http://arkitektbolaget.se/projekt/entrevaxjo-kommun/ [2017-09-23]
Figur 25. Stads- och kulturhus.
White arkitekter. Tillgänglig: http://www.white.se/projects/vaxjo-stads-och-stationshus/ [2017-09-23]
Figur 26. Solbackens handelsområde.
Solbacken Skellefteå. Tillgänglig: http://www.solbackenskelleftea.se/system/nyheter.asp?HID=1648&HSID=30172&FID=1316&do=show&nyhetsID=4321&
NyhetsKategoriID=435 [2017-09-23]
Figur 27. Älvsbacka strand
Martinssons. Tillgänglig: https://www.martinsons.se/default.aspx?id=3704 [2017-09-23]
Figur 28. Illustration.
Detaljplan för kv. Renen, Strömsör m.m. Granskningshandling 2016-12-08. Dnr: 2004-3433. Skellefteå
kommun.
Figur 29. Plankarta.
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Detaljplan för kv. Renen, Strömsör m.m. Granskningshandling 2016-12-08. Dnr: 2004-3433. Skellefteå
kommun.
Figur 30. Älvsbackabron.
Foto: Degerman, P. Martinsons. Tillgänglig: http://www.mynewsdesk.com/se/martinsons/images/ae169629 [2017-09-23]
Figur 31. Balderhallen.
Dorro Bygg & Plåt. Tillgänglig: http://dorrobygg.se/index.php/2016/05/30/arbetet-pa-balderhallen-arklart/ [2017-09-23]
Figur 32. Kulturhus Skellefteå.
White View & Luxig. Tillgänglig: http://www.white.se/projects/skelleftea-kulturhus/ [2017-09-23]
Figur 33. Kommunalt handlingsutrymme.
Kalén, V. 2017. Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggande i trä. Masteruppsats. KTH Royal Institute of
Technology, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Institutionen för samhällsplanering och miljö.
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Bilaga I Förteckning informanter
VÄXJÖ

Område

Roll

Typ av
kontakt

Linnéuniversitetet

Institutionen för maskinteknik

Forskare

Intervju

Linnéuniversitetet

Institutionen för byggteknik

Forskare

Intervju

Växjö kommun

Socialdemokraterna

Kommunpolitiker

Intervju

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

Moderaterna
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret

Kommunpolitiker
Arkitekt
Mark- och exploatering

Intervju
Intervju
Intervju

Växjö kommun
Växjö kommun

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
Växjö kommunkoncern

Intervju
Intervju

Växjö kommun

Videum AB

Projektledare träbyggnad
Verksamhetsutvecklare
träbyggnad
Fastighetschef

Växjö kommun

Växjöbostäder AB

Projektchef

Mail-korr

Arkitektbolaget AB

Arkitektbolag

Delägare

Intervju

Arkitektbolaget AB

Arkitektbolag

Delägare

Intervju

SKELLEFTEÅ

Område

Roll

Typ av
kontakt

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun

Stadsbyggnadskontoret
Support och lokaler (SLK)
Support och lokaler (SLK)
Support och lokaler (SLK)

Utvecklingsstrateg träbyggnad
Fastighetschef
Projektsektionschef
Projektledare

Mail-korr
Intervju
Intervju
Intervju

Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämnden

Kommunpolitiker

Intervju

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad

Planarkitekt
Arkitekt

Intervju
Intervju

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Fastighets AB Polaris

Mark- och exploatering
Miljöstrateg
Förvaltningschef
Fastighetschef

Intervju
Intervju
Mail-korr
Intervju

TräCentrum Norr (TCN)
TräBransch Norr (TBN)

Centrumbildning
Utvecklingsbolag

Centrumledare
Verksamhetsledare

Intervju
Intervju

RISE
RISE

Träbyggande och boende
Träbyggande och boende

Forskare
Sektionschef

Intervju
Intervju

Luleå Tekniska universitet
(LTU)

Träteknik

Professor

Intervju

Boverket

Expert hållbara byggnader och
byggprodukter

Intervju

Mail-korr

ÖVRIGA KONTAKTER
Hans-Olof Karlsson-Hjort
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Bilaga II Mall intervjufrågor
Kommuntjänstemän planering/mark- och exploatering, kommunala bolag
Skulle du vilja berätta vem du är och om din roll i kommunens träbyggandsstrategi?
Varför är träbyggnad viktigt?
Hur arbetar du i din roll för att öka byggandet i trä?
Vilka möjligheter respektive begränsningar kan du identifiera för ökat byggandet i trä?
Vilka möjligheter respektive begränsningar kan du identifiera för att styra mot byggande i
trä - inom ramen för ditt arbete? (mark- och exploatering, fysisk planering, kommunalt
byggande etc)
Vilka är era samarbetspartners – internt och externt?
Kommunpolitiker
Skulle du vilja berätta vem du är och om din roll i kommunens träbyggandsstrategi?
Varför har kommunen antagit en träbyggnadsstrategi?
Kan du berätta om varför kommunen valt de strategier de gjort?
Hur såg processen ut innan antagande av träbyggandsstrategi?
Vilka roller tillmäter kommunen olika aktörer?
Vilka möjligheter respektive begränsningar kan du identifiera för att öka byggandet i trä?
Externa samarbetspartners
Skulle du vilja berätta vem du är och om din roll i kommunens träbyggandsstrategi?
Varför är träbyggnad viktigt?
Vilka möjligheter respektive begränsningar kan du identifiera för ökat byggandet i trä?
Hur ser er samverkan med kommunen ut?
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