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Tekniska nämnden
Datum

2021-09-09

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

TN-2021-967

Kommunfullmäktige

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä,
STK-2021-264
STK-2021-264

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående arbete i Malmö stads organisation med klimatneutralt byggande och det nya miljöprogrammet.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden fick tillsammans med berörda nämnder år 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande för Malmö stad.
Under 2019 tillsattes en projektledargrupp från de tekniska förvaltningarna som tillsammans
tog fram en generell strategi för staden. Strategin som togs fram var:
"Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i
samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt
Malmö år 2030."
Den 22 december 2020 antogs den föreslagna strategin av kommunfullmäktige och ska nu
successivt arbetas in i Malmö stads verksamheter.
I arbetet med att ta fram ovan nämnda strategi valdes att inte fokusera på en typ av byggnadsmaterial utan att i stället se brett på det klimatneutrala byggandet. Precis som det framförs i motionen är trä ett material som används allt mer i Sverige och som kan bidra till ett
klimatneutralt byggande. 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 positiv miljöpåverkan.
Alla material har dock sina styrkor och svagheter. Att använda ett material rätt optimerar
dess styrkor och kan minimera deras svaga sidor. I byggbranschen pågår ett aktivt utveck-
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lingsarbete med även andra material och man kan se projekt där man tar det bästa från olika
material.
Strategin för klimatneutralt byggande väger in ett byggmaterials klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därför tas det redan hänsyn till träprodukters positiva egenskaper i form
av lågt klimatavtryck i denna strategi.
Det är många aktörer involverade i en byggnation såsom konsulter, entreprenörer och diverse olika experter. I slutändan är det dock byggherren som är ansvarig. Strategi för klimatneutralt byggande tar avstamp i detta genom att tidigt ha en dialog med byggaktören.
Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att hålla ihop stadens arbete med klimatneutralt
byggande kopplat till den redan tagna strategin. Arbetet är förvaltningsövergripande och innehåller sådant som nämns i motionen. I arbetet kommer olika byggmaterial behandlas, till
exempel hur man i detaljplaner kan hantera bjälklag i trä.
Vidare finns det branschdrivna initiativet, Lokal färdplan 2030 (LFM 30) med slutmål att ha
en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö år 2030. Över 160 byggaktörer inom
bygg- och anläggningssektorn verksamma i Malmö har anslutit sig till den lokala färdplanen,
inklusive alla Malmö stads kommunala bolag så som MKB och P-MALMÖ.
Då det är det totala klimatavtrycket som är det avgörande för att nå klimatmålen anser
nämnden att Malmö stads nyligen antagna Strategi för klimatneutralt byggande 2030 tillsammans
med det nya Miljöprogrammets mål och de möjligheter som den nya Markanvisningspolicyn
ger kring utvärderingskriterier utifrån klimatneutralitet tar bättre hänsyn till helheten än vad
en fokusering på just träbyggnad skulle göra.
Tekniska nämnden ser positivt på att både Malmö stad och privata aktörer bygger mer i trä
men anser inte att det behövs ta fram en särskild träbyggnadsstrategi då Strategin för klimatneutralt byggande även täcker byggnationer i trä.
Tekniska nämnden avslår därmed motionen med hänvisning till pågående arbete i Malmö
stads organisation med klimatneutralt byggande och det nya miljöprogrammet.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Direktör

Anna Bertilson
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Muntlig reservation för Miljöpartiet, reservation för Centerpartiet och särskilt yttrande för
Vänsterpartiet.

