Vänersborg nationell pilotkommun

– tar fram styrmodell för hållbart
byggande och ökad andel som byggs i trä
Vänersborgs kommun deltar som pilotkommun i ”Wood First” där Trästad Sverige
erbjuder kommuner att ta fram en strategi/styrmodell för att öka byggnationer i trä.
Upplägget består av tre heldagarsworkshops med arbetsuppgifter emellan tillfällena.
Imorgon tisdag 5 november är det dags för del 2 – välkomna att titta förbi!
När: 5 nov kl 9:30—15:30
Var: Folkets hus, Vänersborg
Under den första workshopen, som hölls 11 september lyftes att Vänersborg har närhet till
skog, Högskolan Väst och Innovatum – flera fördelar och en stor potential när det handlar
om hållbart byggande.

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.

— 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, säger Iréne Malmberg från

Svinesundskommittén.

Från Vänersborgs kommun deltar chef och flera projektledare från fastighetsavdelningen

samt ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden. Deltagarna får bland annat hitta kopplingar
mellan de globala trenderna på makronivå – och deras bäring regionalt och lokalt. Det

handlar 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, menar

Carl-Gustav Bergenholtz som är fastighetschef och den som tagit initiativet till att bjuda in

politiker och tjänstepersoner i Vänersborgs kommun till Wood First.

Jessica Becker, projektkoordinator på Trästad Sverige, berättade i den första workshopen

att idag finns tekniker för att säkerställa såväl kvalitet som säkerhet när man bygger i trä. Det
är fullt möjligt att bygga höga flervångshus i trä. Arbetsmiljön är bättre vid träbyggande då

det är tystare, mer lättbearbetat och torrt. Trä är också det enda förnybara byggnadsmaterialet.

I Sverige ökar det industriella träbyggandet, med bland annat nya produktions-

anläggningar. Flera kommuner har också antagit en träbyggnadsstrategi eller strategi för
hållbart byggande.

— Det var en intressant och lärorik dag, sammanfattar Carl-Gustav Bergenholz den

första workshopen. 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

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

• Rethinking wood på Facebook: https://www.facebook.com/rethinkingwood/

GRÖN TILLVÄXT TRÄ – rethinking wood!

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.
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