
 

                           

 
 

 

Motion till kommunfullmäktige Umeå kommun 

 

Sverige och världens utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle där vi 
använder oss av förnyelsebara material och som påverkar vår miljö så lite som 

möjligt.  
 

Centerpartiet vill att Umeå kommun på ett konkret sätt prioriterar trä vid 
byggnationer. Vi har en hel del goda exempel på detta. När vi idag bygger på fler 
våningar på befintliga hus är det i första hand trä som väljs – det är ett lättare 

material och färre transporter. Byggande i trä är utan tvivel det mest 
miljömässiga och kostnadseffektiva som finns på bygg- och bostadsmarknaden 

idag. Byggtiden kan kortas och personalstyrkan i byggprocessen kan minska. 
Byggplatserna försvinner till förmån för montageplatser som dessutom ger en 
tystare miljö under byggtiden. Transportkostnaderna kan halveras då råvaran 

väger mindre än traditionella byggmaterial och att den kan produceras på nära 
håll. Trä ger också ett sunt och trivsamt inomhusklimat, då trä har en 

fuktutjämnande kapacitet. För miljön innebär det sänkta koldioxidutsläpp. 
Träbroar är ett annat exempel på träbyggnadsteknikens fördelaktiga tekniska 
och ekonomiska potential. 

 
Umeå har dessutom en historia av att bygga i trä, i boken ”Umeå 1314-2014 – 

100 berättelser om 700 år” går att läsa om trästaden Umeå. I staden finns de 
klassiska byggnaderna så som Moritzska gården (där AB Bostaden passande nog 
håller till idag), Aschanska villan och Scharinska villan. Här finns även de nyare 

inslagen som helt eller delvis är byggda i trä – nya Bildmuséet, det ombyggda 
Vasaplan, och de nya hyreshusen på Mariehem. Vi har alltså både ett arv att 

värna och en historisk kontinuitet att bokstavligen bygga vidare på. 
 
Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen 

trähusbyggande i sina kommuner, det närmsta exemplet vi har är nog Skellefteå 
som antog sin strategi 2014. En sådan strategi skulle sätta fokus på en 

miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad även i Umeå. 

 
 
Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:  

 
att anta en träbyggnadsstrategi. 
 

 
 

Maja Westling, Centerpartiet 

 

 


