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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2021-09-06

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2021-341

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att
bygga mer i trä STK-2021-264
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadskontoret har skickat över en remiss avseende ”Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) Bygg mer i trä” till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Intentionen i motionen
är att stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder ska utarbeta och anta en
träbyggnadsstrategi. Träbyggnadsstrategin är tänkt att fungera parallellt med den av kommunfullmäktige antagna strategin ”Klimat neutralt byggande i Malmö 2030”. Då stadsbyggnadsnämnden bedömer att sakfrågorna i motionen inkorporeras och hanteras i strategin
”Klimatneutralt byggande i Malmö 2030” anser stadsbyggnadsnämnden att motionen är besvarad.
Yttrande

Den pågående temperaturhöjningen och klimatomställningen berör alla, för att klara att hålla
målet om mindre än 1,5 grads temperaturhöjning krävs en omställning som genomsyrar hela
samhället, det berör naturligtvis även byggbranschen. I Malmö stad pågår omställningsarbetet redan i form av det förvaltningsövergripande åtagandet ”Strategi för klimatneutralt byggande 2030” efter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22. Strategin ska ingå i samtliga
nämnders grunduppdrag, där de tekniska förvaltningarna i staden fått ett särskilt utpekat ansvar för att främja införandet av strategin i grunduppdragen. Vidare finns ett branschinitiativ
framtaget av bygg- och anläggningssektorn, Lokal färdplan 2030 (LFM 30) med olika delmål
och som har som slutmål att ha en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.
Det är många aktörer involverade i en byggnation, som konsulter, entreprenörer och diverse
olika experter. I slutändan är det dock byggherren som är ansvarig. Klimatneutralt byggande
tar avstamp i detta, varför det i strategin är en viktig och avgörande del att tidigt inleda dialog
med byggherren.
Klimatneutralt byggande är inte en färdig, klar plan, utan en strategi som är påbörjad och
som kommer att utvecklas vidare med tiden. I strategin ingår bl.a. utbildningsinsatser för
samtliga berörda förvaltningar för att öka kompetensen inom dessa frågor. Strategin fokuserar på att utveckla arbetssätten och kompetensen i en önskad riktning snarare än att förorda
olika byggmaterial.
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I byggbranschen idag pågår en förflyttning där samtliga aktörer i branschen arbetar
med klimatfrågan. Det finns en stor utvecklingspotential inom flera branscher, t.ex. forskas
det mycket inom materialbranschen för att få fram nya mer klimatsmarta recept på bl.a. betong etc. Liknande utveckling sker och har skett också, över tid, för andra byggmaterial som
isolermaterial där utvecklingen går framåt mot bättre isolerande egenskaper för nya produkttyper. Idag är det grundläggande att ha en miljöstrategi för sina produkter för att kunna verka
i branschen. Att bygga är komplext och olika byggmaterial har olika egenskaper och ska användas i rätt situation för att deras egenskaper ska kunna optimeras. Rätt använt och i rätt situation, kan olika byggmaterial vara klimatoptimerade var för sig.
I Sverige har vi stor tillgång till skog och vi har en inhemsk trämaterialindustri. Att använda
trämaterialprodukter bör därför vara ett attraktivt val i Sverige. Att råvaran finns i landet
minskar även behovet av transport, vilket i sig har en stor miljöpåverkan. Alla material har
sina styrkor och svagheter. Att använda ett material rätt optimerar dess styrkor och kan minimera deras svaga sidor. Vi har en historia inom byggindustrin med nya dåligt beprövade
byggnadsmetoder som orsakat skada för både enskilda personer som samhället i stort.
Grundläggningsmetoder som platta på mark på 70-talet, kryprumsgrunder på 80- och 90-tal
och enstegstätade fasader på 90- och 00-talet. Branschen har dock lärt och utvecklats trots
detta och de företag som arbetar med material har ökat sin kunskap om sina materials förmågor och applicerbarhet. Denna utveckling har trots, vissa misstag, varit positiv för alla materialtillverkare och ökat deras möjligheter att konkurrera på marknaden.
Att välja ut ett enskilt material och ge detta fördelar skulle snedvrida konkurrensen inom materialindustrin och skulle även kunna hämma materialutvecklingen i stort. Strategin i klimatneutralt byggande väger in ett byggmaterials klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, därför
tas t.ex. hänsyn till träprodukters positiva egenskaper i form av lågt klimatavtryck redan med
i denna strategi. Klimatneutralt byggande har också sin grund i, och är en utveckling av en
träbyggnadsstrategi. Då det är det totala klimatavtrycket som är viktigt anser stadsbyggnadsnämnden att ”Strategi för klimatneutralt byggande 2030” redan idag hanterar motionens frågeställning och förslag till uppdrag, varför stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta, att stadsbyggnadsnämnden fortsatt ska arbeta med och inkorporera tankarna
kring träbyggnation i ”Strategi för klimatneutralt byggande 2030” och anse motionen besvarad.
ordförande

Sofia Hedén (S)
sekreterare

Kristina Andersson
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) samt Petra Lundgren (M) lämnar in en gemensam reservation, bilaga § 294a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation, bilaga § 294b.

