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-Öka kunskap om träbyggande och i synnerhet 
höja kompetensen hos beställarna. 

-Kunskapshöjande insatser, spridning av 
”know how”, att lyfta fram goda exempel 

-Erbjuda stöd till kommuner och regioner i sin 
omställning till ett mer klimatneutralt 
byggande

TRÄSTADS SYFTE



DRIVKRAFTER

Agenda 2030
Proposition för gestaltad livsmiljö
Träbyggnadsstrategi 2009 och 2018
Fossilfrihet 2045
Övergång till cirkulär och biobaserad 
ekonomi
Bostadskrisen
Klimatdeklarationer 2022



www.trastad.se

• Informationsmaterial

• Rådgivning

• Medverkande föreläsare/paneler

• Delfinansiering

• Dokumentation och kommunikation

Bli medlem!

Seminarier
Föreläsningar
Workshops
Nätverkande
Studieresor



Wood First! Nu digitalt
Processtöd för strategiska trähussatsningar i 
kommunal regi
WSP, RISE, SKL

Timber on Top
Förtätning och förlängd livslängd för flexibelt 
nyttjande av befintliga byggnader med hjälp 
av på/vidbyggnader med återanvändbara 
biobaserade prefabricerade byggsystem.
Vinnova- RISE, Sveriges träbyggnadskansli, 
LiU, LTU

Ägar/förvaltarhandbok
Goda exempel 
RISE

PROJEKT



Max +1,5o C 

10 ton CO2e per person och år.(Sverige) 
Transport, livsmedel och byggande står för de största 
utsläppen = Totalt 100 miljoner ton CO2e / år

MÅL: 1 ton CO2e per person och år 



BYGGINDUSTRIN SVARAR FÖR 
UNGEFÖR 20% AV DE TOTALA 
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN



FOTOSYNTES



Vägledning om LCA

- Regeringsuppdrag
- Krav på Klimatdeklaration 2022
- Vissa miljöcertifieringssystem innehåller LCA 

redan
- Svenskt standard behandlar redan LCA
- Utgår ifrån IVLs rapport











LÅNG TRADITION



HANTVERK, 
KUNSKAP



VACKRA



DETALJER



SVERIGES STÖRSTA 
STADSBRÄNDER 1888



SKOGSBRUKET



BYGGA 
INDUSTRIELLT I TRÄ



TIDIG 
FÖRTILLVERKNING



KATALOGHUSEN



BYGGA HÖGRE I TRÄ



CLT, CROSS LAMINATED TIMBER = KL-TRÄ (KORSLIMMAT)

GLULAM = LIMTRÄ

REGELSTOMME

LVL, mm



Volymelement/moduler (konstruktionsvirke/limträ/fanerträ):

- 5-7 våningar (beroende på ort)

Pelar/balksystem (limträ/fanerträ):

- 8-9 våningar

Massiva system (KL-trä/limträ):

- 9-10 våningar

Hybridsystem (KL-trä/limträ/betong/stål):

- 14-18+ våningar

ANTAL VÅNINGAR?



PELARBALK

PLANELEMENT

MODUL/VOLYMELEMENT



Industriellt byggande i trä

• kortare byggtider med 70 % , mer effektiv 
byggprocess

• minskad arbetskostnad med 50-60 % 

• från byggarbetsplats till montageplats 

• högre precision  

• kvalitetskontroll i fabrik  

• sänkta koldioxidutsläpp



Industriellt träbyggande i Sverige just nu

• Ökad produktion, nya produktionsanläggningar

• Ökat byggande

• Fler kommuner/regioner anammar en träbyggnadsstrategi

• Regeringen presenterar proposition som ytterligare stärker 
signaler om trä som självklart för en hållbar samhällsutveckling

• Fler uppstickare inom industriellt byggande

• Småhustillverkarna ställer om sin produktion till industriellt 
byggande av flerbostadshus och volymproduktion



Träets egenskaper



BRAND



LJUD



VIKT



HÄLSA



ARBETSMILJÖ



Digitalt processtöd för strategiska 
trähussatsningar i kommunal regi



Varför Wood First?
Sveriges genomförande av Agenda 
2030 och 1,5-gradersmålet genom: 

• Omställning till en innovationsdriven 
biobaserad ekonomi

• Hållbart (trä)byggande

• Hållbar stadsutveckling

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen



Offentliga 
aktörer 
har 
en 
nyckelroll!

Nationellt

•Nationellt skogsprogram
• Inriktning för träbyggande
•Strategi för levande städer
•Sammanhållen politik för 
Sveriges landsbygder
•Sveriges exportstrategi

Regionalt

•Tillväxt- och
utvecklingsansvarig
•Kunskapsspridare och 
samlande nav 
•Kompetensförsörjning och 
utbildning
•Företags- och 
innovationsstöd
•Regionen som 
upphandlare

Kommunalt

•Politiskt organ 
•Samverkanspart och 
innovatör
•Planupprättare
•Kravställare vid 
exploatering
•Upphandlare/byggherre



• Erbjuda handfast stöd för att öka 
träbyggandet i kommunerna med 
perspektiv på: 

- Strategi och styrning

- Stadsplaneringspocessen

- Offentlig upphandling

• Peka på var möjligheterna till 
handlingsutrymme finns

• Peka ut och involvera nyckelrollerna 
för att lyckas i processen

• Erbjuda processtöd i form av digital 
workshop samt kunskapsunderlag
med verktyg för att lättare arbeta 
proaktivt inom 
stadsplaneringsprocessen och för 
att upphandla hållbara byggnader. 



• 25.000kr för nya medlemmar inkl. 
medlemskap

•
15.000kr för befintliga medlemmar

Processtöd för kommuner

DIGITALT!









ÅTERBRUK – TILLBYGGNAD OCH 
PÅBYGGNAD



-Samverkansprojekt med syfte att öka kunskap om på- och tillbyggnader 
med biobaserade, prefabricerade byggsystem

-Utveckling av cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av 
befintliga byggnader ingår.

VINNOVA I SAMARBETE MED RISE, LTH, LiU, Sveriges träbyggnadskansli, Trästad



9 arbetspaket

-Stadsutveckling -Livscykelanalyser och cirkularitet
-Medborgardialog -Cirkulär affärsmodell
-Arkitektur -Kunskapsspridning
-Digital tvilling BIM
-Kalkylmodell och avtal
-Byggsystem



Resultatspridning/kunskapsplattform

-Hållbara livsmiljöer ovanpå det redan byggda, genom en cirkulär träbyggnadskonst 
som är i samklang med stadens själ!
-Hur vi kan minimera byggsektorns klimatpåverkan genom att nyttja det redan 
byggda.
-Hur ett modernt industriellt träbyggande kan bidra till hållbara livsmiljöer till en låg 
kostnad.
-Framtagen i samarbete med kommuner, träleverantörer, byggherrar, 
fastighetsutvecklare, arkitekter och andra experter inom samhällsbyggnad.
-”Knowhow for sustainable living on top”



PÅBYGGNADER I TRÄ



-LÄTTA 
KONSTRUKTIONER
-PREFAB



-GOD ARBETSMILJÖ
-MINDRE PÅVERKAN PÅ 
OMGIVNINGEN
-KORTA BYGTIDER



UTMANINGAR



-3D-FASTIGHETSBILDNING

-GRÄNSDRAGNINGAR

-GRÄNSSNITTET MELLAN 
BEFINTLIGA OCH NYA

-GENOMFÖRINGAR MM.

-BEHOV AV HISS FÖRDYRAR

-ESTETIK/KULTURMILJÖ



MÖJLIGHETER



-FÖRTÄTNING AV STADSMILJÖER PÅ ETT 
ENKELT SÄTT

-UPPRUSTNING AV MILJONPROGRAM

-EJ TA NY MARK I ANSPRÅK

-MÖJLIGHET TILL NY EKONOMI I 
FASTIGHET SOM MÖJLIGGJÖR 
FÖRBÄTTRINGAR I 
BL.A. ENERGIVÄRDEN



EXEMPEL



Glitne
Balticgruppen
UMEÅ



Trikåfabriken
Fabegé/Tengbom Ark.
STOCKHOLM



Steinerskolan
Localarchitecture
SCHWEIZ




