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Motion - Träbyggnadsstrategi Trä är ett material som ut miljösynpunkt är överlägset de flesta alternativen. Trä har
stora miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett
ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften. Att bygga i trä är att binda
koldioxid i stället för att den släpps ut till atmosfären. Trä som byggmaterial har utöver
dessa miljöfördelar även många tekniska och ekonomiska fördelar.
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Skogs- och träindustrin är betydande i Sverige och inte minst i vår bygd. Den har stor
betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Detta talar för en ökad användning
av trä som byggnadsmaterial.
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Traditionellt har en mycket stor andel av småhus i Sverige byggts i trä. Vetenskaplig
kartläggning av trämaterialets egenskaper har i kombination med teknisk utveckling
möjliggjort att vi idag även kan bygga stora byggnader i flera våningar i trä. Enligt
tidningen ”Hållbart byggande” så byggs var tionde större byggnad i trä i Sverige idag.
Trä är ett konkurrenskraftigt material som hävdar sig väl kostnadsmässigt, tekniskt och
miljömässigt jämfört med andra byggmaterial.
Hylte kommun bör därför ta fram en träbyggnads strategi som kartlägger möjligheterna
att vid all byggnation av offentliga lokaler som skolor, förskolor, gruppbostäder,
äldreboenden mm, i första hand välja trä som byggnadsmaterial. Strategin bör också se
över vilka krav och önskemål vi som kommun kan ställa på vår egen bostadsstiftelse och
på andra intressenter som vill bygga i kommunen så att även de i första hand väljer trä
som byggnadsmaterial.
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Vi föreslår därför att
En trädbyggnadstrategi för ökat byggande i trä tas fram för kommunens verksamheter.
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Centerpartiet i Hylte
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