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Träbyggnadsstrategi Sunne 2016-2021
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 97

Inledning
Ett av kommunstrategins fyra prioriterade områden är hållbar kommun. Sunne ska vara en föregångare 
när det gäller utveckling och användning av grön, effektiv teknik. Ett långsiktigt mål i klimatplanen är att 
utsläppen av fossila växthusgaser ska vara 80 % lägre år 2050, jämfört med 1990. Vid seklets slut ska 
utsläppen vara nära noll. 
Sunne är beläget mitt i det skogrika Värmland. Byggbranschen är kommunens näst största. Vi har goda 
förutsättningar att utveckla och planera för ett klimatanpassat byggande med trä som material
Det är med denna bakgrund som träbyggnadsstrategin har arbetats fram. 

Mål

 Antal arbetstillfällen inom trä- och byggbranschen ökar med 55 (15 %)

 Sunne kommunkoncern: 
o 2020 är 50 % av nybyggnationen träbaserad
o 2025 är 75 % av nybyggnationen träbaserad

 Möjligheten ses över att starta en eftergymnasial utbildning senast 2021 i samråd med branschen

Definition
För att en byggnad ska definieras som träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av träbaserade 
material.
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Klimat och energi
Varför är trä viktigt ur ett klimatperspektiv?
Varför:

 Trä är en förnyelsebar råvara.

 Med livscykelperspektiv visar forskningen att en byggnad med trästomme har lägre 
primärenergianvändning och lägre koldioxidbalans än ett motsvarande hus uppfört i traditionellt 
byggmaterial.

 Även i produktionsfasen medför produktion av trähus såväl lägre energianvändning som 
koldioxidutsläpp än produktion av traditionellt byggda hus.

 I brukarfasen skiljer sig inte energibehovet så mycket för hus i olika byggmaterial. Men det är viktigt 
vilken uppvärmningsform som används. 

 Även i demonteringsfasen visar forskningen fördel för trämaterialet gentemot traditionellt 
byggmaterial.

 Ur brandsynpunkt kan en träbyggnad idag konstrueras och byggas på ett säkert sätt.
Strategier:

 Sunne kommun ska samarbeta med forskningsaktörer för att samla mer kunskap om trämaterialets 
egenskaper och byggnaders lämpligaste uppvärmningssätt.

 Sunne kommun och Sunne Bostads AB ska skapa projekt som kombinerar trä med energieffektiva 
lösningar i byggandet.

Näringsliv
Varför är trä viktigt ur ett näringslivsperspektiv?
Varför:

 Sunne kommun finns i en skogsrik region. Trä har sedan länge utgjort basen i näringslivet. Skogs- och 
träindustrin är idag en av de viktigaste näringsgrenarna. En ökad tillväxt i träindustrin och dess 
indirekta näringar innebär nya jobb i Sunne. I trä- och byggbranschen jobbar idag 370 personer.

 Många personer i Värmlands län jobbar i sektorn. Här tillverkas exempelvis sågade trävaror, 
byggnads element och möbler.

 Att förbättra förutsättningarna och stärka kompetens- och konkurrenskraft ger träindustrin möjligheter 
att växa, ökar förädlingen av produkter och tjänster, samt stimulerar nyföretagande och nya 
etableringar.

 Stärker Sunne gymnasieskola/Södra Viken.
Strategier:

 Samverkar nära Trästad Sverige och stödjer dess handlingsprogram.

 Genomför seminarium, individuella företagsmöten och uppsökande verksamhet.

 Samverkan med regionens viktigare aktörer, ex Moelven, Bäckebrons såg, Hilmer Anderssons såg, 
Häggmarks, Skogsriket, Träbyggnadskansliet och Trämarknaden. 

 Bearbetar potentiella företag för etablering i kommunen.
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 Lyfta fram träbyggnation i samband med upphandlingar i kommunens verksamheter. 

Vad kan Sunne kommun göra för att möjliggöra en ökad träbyggnation?
Varför:
Sunne kommun har ett antal verktyg till sitt förfogande för att driva och utveckla träbyggandet. De 
spelregler som kommunen sätter upp måste vara tydliga för alla involverade. Sunne kommun kan som 
markägare styra och ställa krav på vad som produceras och till vilken kvalitet. Med egen rådighet ökar 
handlingsfriheten att skapa mervärden i såväl nya som gamla områden. 
Sunne Bostads AB är en viktig part i bostadsproduktionen. Ett bra samarbete med marknadens aktörer 
och ett aktivt arbete hos Sunne Bostads AB är en förutsättning för att utveckla och stärka träbyggandet. 
Sunne kommun behöver bjuda in till dialog om och inspiration till ett ökat träbyggande, till exempel 
genom samarbeten och nätverk.

Strategier

 Sunne kommun ska aktivt arbeta med att skapa områden för träbyggnation.

 Sunne kommun ska föra en aktiv och tidig dialog med intresserade byggherrar, arkitekter och 
entreprenörer för att utveckla träbyggandet.

 Sunne kommun ska föra ett aktivt markanvisningsarbete för att öka träbyggandet i kommunen.

 Sunne kommun ska vara aktiv i regionala initiativ och Trästad Sverige för att marknadsföra 
potentialen i träbyggnationen.

 Sunne kommun ska bjuda in till samtal och dialog kring trähusbyggnation.

 Sunne kommun ska pröva trä i de kommunala anläggningar, lokaler och boenden där det är lämpligt.

 Sunne kommun ska samarbeta med forskningsaktörer för att tillskapa nya pilotprojekt inom 
träbyggnation.

Ansvar och organisation
Arbetsgruppen för träbyggnadsstrategin
Det är viktigt att Sunne kommuns träbyggnadsengagemang samordnas för att skapa kraft att genomföra 
träbyggnadsstrategin. Den arbetsgrupp som har tagit fram träbyggnadsstrategin har ett ansvar för att 
bevaka frågan och se till att träbyggnadsstrategin hålls levande, utvecklas och revideras när det behövs.
I arbetsgruppen ingår VD för Sunne Bostads AB, utbildningsledare YH, näringslivsutvecklare, 
verksamhetschefen inom samhällsbyggnad och säkerhet, planarkitekt, fastighetschef och 
projekteringsingenjör. 
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