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Bygg trähus i nya Nacka stad! 

Nya Nacka stad ska enligt visionen vara en ”nära och nyskapande stadsdel”. …”För att 
kunna vara nyskapande behöver vi utmana våra sätt att tänka och göra, dvs skapa nya 
tanke- och beteendemönster.” (Ur Nackas hemsida avsnittet Om Konsten att skapa stad.) 
Stadsbyggandet ska vidare vara Ansvarsfullt och hållbart. Det är här som byggandet av fler 
trähus kommer in.  

I framstående miljökommuner som bl a Växjö (M-styrt) tog man tidigt hållbarheten på allvar 
och satte upp ambitiösa miljömål för olika verksamheter, bl a byggande av flerfamiljshus i trä. 
Nu finns det också i Sundbyberg med åttavåningshus, i Årsta (ett flerfamiljshus i trä som 
valdes till bästa byggnad i Stockholm) och i Eslöv med ett flerfamiljshus på tio våningar. I 
Bergen finns världens högsta trähus på 14 våningar.  

Varför är det bra att bygga i trä? Byggtiden är bara en tredjedel av den tid det tar att bygga 
ett betonghus. Skogsbolag har satsat på projekt för att positivt påverka utvecklingen av 
byggande i ett förnybart material som trä. Kommuner i landet är på gång att skaffa sig 
strategier för byggande av trähus, t ex Alingsås, Linköping och Varberg. Skellefteå har inlett 
ett samarbete med Växjö och varit på studiebesök där för att implementera nya kunskaper i 
sin stadsbyggnadsprocess. Självklart ska inte bara husens yttre vara av trä utan också deras 
inre. Enligt Svenska miljöinstitutet IVL och Kungliga Tekniska högskolan KTH, visar två 
studier som har undersökt klimatpåverkan under byggprocessen att byggande av betonghus 
att de orsakade påtagligt mer utsläpp än byggande av trähus, ca dubbelt så mycket. 
Byggmaterialen spelar stor roll, de står för ca fyra femtedelar av byggprocessens 
klimatpåverkan.  

Nackalistan vill att fullmäktige beslutar  

Att anta en trähusstrategi vad gäller flerfamiljshus i byggande av nyskapande och hållbara 
Nacka stad 

Att miljömål implementeras som gäller att 30% av byggande av flerfamiljshus ska vara 
trähus 

Att en parameter för byggande av trähus tas med i upphandlingar och avtal 
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