
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänersborg nationell pilotkommun för stöd att ta fram 
strategi för träbyggande i offentlig regi 
Vänersborg har närhet till skog, Högskolan Väst och Innovatum – flera fördelar och en 

stor potential när det handlar om hållbart byggande. Det var något av det som lyftes 

på den första workshopen i Trästad Sveriges satsning på strategisstöd i 

workshopformat för träbyggande i offentlig regi, där Vänersborg är nationell 

pilotkommun.  

Det är projektet Grön tillväxt trä som har tagit initiativ till samarbetet mellan Trästad och 
Vänersborgs kommun. I Grön tillväxt trä samarbetar Svinesundskommittén, Fyrbodals 
kommunalförbund och Østfolds fylkeskommune för att främja val av trä i byggnation. 

Onsdag 11 september 2019 samlades chef och flera projektledare från 
fastighetsavdelningen samt ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs 
kommun för att påbörja resan som består av totalt tre workshops. Deltagarna fick bland 
annat hitta kopplingar mellan de globala trenderna på makronivå – och deras bäring 

Workshop i Vänersborg 11 september 2019 

Vänersborgs kommun är nationell pilotkommun i ett projekt hos Trästad Sverige som erbjuder 
workshopstöd för att ta fram en strategi för träbyggande i offentlig regi. 

 



 

regionalt och lokalt. Det handlade med andra ord om att hitta potentialen för just 
Vänersborg i de globala utmaningar vi står inför, som klimatförändringar och urbanisering. 

— Det är viktigt att kommunerna drar sitt strå till stacken för hållbart byggande, menade 
Carl-Gustav Bergenholtz som är fastighetschef och den som tagit initiativet till att bjuda in 
politiker och tjänstepersoner i Vänersborgs kommun till workshopen.  

Tolv personer samlades runt småbord för att både lyssna på föreläsningar och själva 
arbeta med olika övningar under dagen, med målet att skapa handlingskraft och länkar till 
det fortsatta arbetet. Kommande workshop går ut på att konkretisera arbetet och den 
avslutande delen handlar om att vidga samarbetet till fler parter än själva kommunen.  

— Vi uppskattar att 
Trästad förlägger sitt 
första Wood First till vårt 
område. Det är nu fler 
kommuner som också är 
på gång att boka upp 
workshops, berättade 
Iréne Malmberg från 
Svinesundskommittén. 

Jessica Becker, 
projektkoordinator på 
Trästad Sverige, inledde 
workshopen med en 
gedigen och entusiastisk 
föreläsning om 
träbyggets fördelar, 
historia och möjligheter. 
Hon berättade att idag 
finns tekniker för att 
säkerställa såväl kvalitet 

som säkerhet när man bygger i trä. Det är till exempel möjligt att bygga höga flervångshus i 
trä och arbetsmiljön är bättre vid träbyggande då det är tystare, mer lättbearbetat och torrt.  

Trä är också det enda förnybara byggnadsmaterialet. Byggprocessen är dessutom 
betydligt mer effektiv, med runt 70% kortare byggtid och 50–60% minskade arbetskostnader. 
Jessica underströk också betydelsen av att råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk. 

I Sverige ökar det industriella träbyggandet, med bland annat nya produktions-
anläggningar. Flera kommuner har också antagit en träbyggnadsstrategi eller strategi för 
hållbart byggande.  

 
Deltagarna på workshopen kom från fastighetskontoret i Vänersborgs 
kommun och samhällsbyggnadsnämnden. Här syns också 
projektledaren för Grön tillväxt trä Iréne Malmberg (längst till vänster) 
samt workshopledarna Victoria Kalén och Jessica Becker, Trästad 
Sverige (längst till höger). 



 

— Eftersom jag är arkitekt tycker jag det är viktigt att saker är inspirerande, vackra och 
berör – trä har den förmågan, avslutade hon och visade bilder på nyskapande byggnader i 
trä, bland annat av den japanska arkitekten Shigeru Ban.  

Därefter tog Victoria Kalén över som workshopledare och introducerade 
trendspaningsövningen, där utmaningen var att hitta kopplingen mellan det globala och 
lokala. Efter en kort fundersam tystnad var diskussionerna i full gång. Någon tyckte det var 
svårt att se potentialen i klimatförändringarna, Victoria kontrade med att det handlade om att 
se möjligheterna i att möta förändringarna, att ligga i framkant och sen vaknade visionerna.  

I diskussionerna hördes tankar som att det är en stolthet och en styrka om jag kan se att 
mitt projekt bidrar till FN:s globala klimatmål, om man kan se de sambanden. Eller mer 
konkret – om man till exempel bygger en skola i trä kan den stoltheten gälla både byggaren 
och de som går i skolan, man kan lära barnen om utvecklingen och klimatet med 
utgångspunkt i den egna skolan. Det lyftes också fram att vackra och miljövänliga trähus kan 
göra staden mer attraktiv. 

— Det var en intressant och lärorik dag, sammanfattar Carl-Gustav Bergenholz. 
Intressant att höra om kapplöpningen som pågår runt om i världen med byggnader upp till 
80 våningar, det ger perspektiv på den byggnation vi har i vår kommun och vilka möjligheter 
vi har. 
 

• Trästad Sverige: www.trastad.se 
• Se Shigeru Bans byggnader här: www.shigerubanarchitects.com/works.html  

 
• Svinesundskommittén: https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/  
• Fyrbodals kommunalförbund: https://www.fyrbodal.se/  
• Østfolds fylkeskommune: https://www.ostfoldfk.no/  

 
Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/rethinkingwood/  
Blogg: https://blogg.ostfoldfk.no/marked-for-tre  
 
 

GRÖN TILLVÄXT TRÄ  
Syftet med Grön Tillväxt Trä är bland annat att öka användningen av trä inom byggnation och att företag utvecklas 
och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar med 
mera. Insatserna riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag. 
 

 

Iréne Malmberg 
irene@svinesundskommitten.com 
  

Karin Stenlund 
karin.stenlund@fyrbodal.se 
 

Björn Horten 
bjornho@ostfoldfk.no 
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