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”Det säkraste
sättet att förutsäga 

framtiden är att  
skapa den.”



Vi är ju rätt bra på det här med hållbart träbyggande i Sverige. Till och med 
världsledande, faktiskt. I Skellefteå är vi självklart stolta över vår roll i den utvecklingen 

och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Låt oss berätta hur vi tänker. 

verige har ett välförtjänt gott 
rykte världen över när det 
gäller hållbart byggande. Det 

sticker vi verkligen inte under stolen 
med. Inte minst med tanke på hur 
mycket vi har att tjäna på att bidra till 
den globala klimatutmaningen. Därför 
har vi bestämt oss för att göra allt vi 
kan för att både ta tillvara och vidare-
utveckla de kreativa lösningarna som 
gör trä till det uppenbara materialva-
let. Och vi är självklart positiva till alla 
typer av samarbeten med de som 
delar våra ambitioner. 

DU KANSKE TÄNKER: VARFÖR JUST 
SKELLEFTEÅ? 
Ja, det finns faktiskt flera faktorer 
som gör att vår framskjutna roll inom 
träbyggandets utveckling är helt na-
turlig. Först och främst är det ju bara 
att se sig omkring i våra omgivningar. 
Urstark, senvuxen skogsråvara som 
ger snabb och enkel tillgång till kva-
litetsvirke med unika byggegenska-
per. Det är också en av de viktigaste 
förklaringarna till den långa tradition 
av träbyggande som sedan länge 
är rotad i Skellefteå. I dag har vi ett 
väletablerat kluster av framgångsrika 
företag som har både kunskap och 

mod att flytta fram gränserna för vad 
som är möjligt inom det moderna 
träbyggandet. Träindustrier och forsk-
ningsinstitut växeldrar. I Skellefteå 
finns branschledande träinstitut för 
forskning och utveckling, som tillsam-
mans med näringslivet arbetar för att 
hitta nya, innovativa sätt att använda 
trä som byggnadsmaterial. Detta är 
ett samarbete som gynnar alla inblan-
dade. Träindustrier och byggföretag 
får tillgång till institutens spetskom-
petens och deras utveckling, sam-
tidigt som forskningen får testas i 
skarpa projekt direkt mot marknaden. 
Resultatet är att vi i Skellefteå fortsät-
ter att utvecklas som ett centrum för 
modernt och innovativt träbyggande. 
Dessutom delar vi mer än gärna med 
oss av våra erfarenheter och tar mer 
än gärna till oss av ny kunskap.

I SKELLEFTEÅ VÄLJER VI ALLTID TRÄ  
NÄR DET ÄR MÖJLIGT. 
Skellefteås träbyggnadsstrategi bygger 
på målsättningen att fortsätta öka 
vårt byggande i trä, både det som är 
synligt och som bärande stommaterial. 
Eftersom hållbart byggande skapar 
ambitionen att välja byggnadsma-
terial som ger upphov till så låga 

koldioxidutsläpp som möjligt, ska vi i 
alla projekt överväga trä som mate-
rial. I valet av byggnadsmaterial och 
konstruktionslösningar är det givetvis 
flera aspekter som spelar in - förutom 
klimatfaktorn behöver vi väga in om 
det är såväl tekniskt som ekonomiskt 
hållbart att bygga i trä.     

EKONOMISKT OCH EKOLOGISKT  
ATTRAKTIVA LEVNADSMILJÖER. 
Oavsett typen av projekt är ju just 
den ekonomiska faktorn något som 
vi alla behöver ta hänsyn till. Genom 
att stimulera nya, kreativa koncept för 
byggandet i trä har vi skapat möjlig-
het till levnadsmiljöer där ekonomis-
ka, sociala och ekologiska faktorer 
tillsammans bidrar till en hållbar 
utveckling. Här i Skellefteå har vi tagit 
tillvara de här möjligheterna för att 
säkerställa en attraktiv stadsutveck-
ling, både i en nära och mer långsiktig 
framtid. På de följande sidorna visar 
vi några exempel på intressanta pro-
jekt, såväl nya som äldre. Titta gärna 
närmare på dem – eller ännu hellre 
gör ett besök hos oss i Skellefteå! 
Då kan vi ju även passa på att prata 
om hur vi skulle kunna samarbeta i 
byggandet av en hållbar framtid.

 S

KREATIVA TRÄTANKAR SKAPAR  
KLIMATKLOKA LEVNADSMILJÖER

1. MINIMAL  
MILJÖPÅVERKAN 

Ett flerbostadshus i trä har 
hälften så stor miljöpåverkan 
som motsvarande byggnad i 
betong.  

2. BARA VÄXANDE 
SKOG BINDER 

Skog som slutat växa binder 
inte längre koldioxid – 
miljösmart att avverka och 
plantera nytt!

3. KLIMAT + 
EKONOMI = SMART! 
Tack vare kreativa lösningar 
inom den moderna träbygg-
nadstekniken krävs inga 
kompromisser.

4. BEHAGLIGA 
LEVNADSMILJÖER 

Trä är det naturliga materi-
alet för att skapa en trivsam 
och harmonisk upplevelse av 
tillvaron. 

FYRA ANLEDNINGAR ATT BYGGA I TRÄ

4. 5.
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”Nu tar vi ytterligare steg i 
förädlingsprocessen och hur vi 
tar tillvara träets fördelar.”
Dan Magnusson, ordförande stiftelsen Träenigheten Skellefteå
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”Framtidens trästad är energieffektiv, 
med hus som riktar sina ansikten mot 
solen och gör byggnaderna till energi- 
givare och smarta CO2-förvar.”
Magnus Silfverhielm, arkitekt

9.



7. RIDHUS, HEDENSBYN 
Ridhus med stomme i limträ och fasad  
i träpanel. Byggår: 1980, 2010.

6. INDUSTRIHUS VID LEOS LEKLAND 
Lokalen förväntas bli en flexibel lösning 
anpassningsbar till de företag som vill 
rymmas i den. Byggår: 2016.

5. LEJONSTRÖMSBRON 
Bron över Skellefteälven byggdes 1737 och 
är Sveriges äldsta bevarade träbro. Med en 
längd på 207 meter är den dessutom Sveri-
ges längsta träbro för biltrafik. Byggår: 1737.

2. SKELLEFTEÅ KRAFT ARENA 
Toppmodern multievenemangsarena med 
läktargradänger i limträ. Vid ishockeymatcher 
har den nya arenan plats för 5 800 åskåda-
re varav 4 350 sittande. Byggår: 2008.

3. NORRVALLALÄKTAREN 
En modern utomhusläktare med 1 000 sitt-
platser vid Norrvallas konstgräsplan. Läktar-
gradänger och bärande stommar i limträ. 
Byggår: 2011.

4. SKELLEFTEÅ STADSHOTELL 
När Skellefteå stadshotell skulle byggas på 
med tre våningar var trä den enda möjlig-
heten. Stommen är limträ och fasaden är 
klädd i glasskivor och lärkträ. Byggår: 2011.

1. PARKERINGSHUSET EKORREN 
Parkeringshuset byggdes i massiv- och limträ med stomme från 
Martinsons i Bygdsiljum. Bjälklaget är också i massivt trä, men 
täckt av en tunn gummiduk. Huset rymmer, inklusive källare,  
135 p-platser. Butik och kontor i markplan. De tre planen parke-
ringsdäck har två viktiga fördelar jämfört med andra parkerings-
hus; de är ljusa och välventilerade. Takutsprånget och ribborna 
som släpper in och ut ljus gör kvällstid huset till en lykta mot 
gågatan. 

Men svart var en kontroversiell fasadfärg, och politiken var 
avvaktande. Arkitekten beskrev då hur ”rostade rödfärgspigment 
gör väggarna varmsvarta” och hur ”dagrarnas belysning smeker 
husets yttre”. Ryktet säger att huset fick bygglov trots detta. 

Arkitekt: AIX arkitekter.
Beställare: Polaris Fastighets AB/ Setra Plusshus.
Byggår: 2009.

9.



egeringen beslutade 2004 om en nationell träbygg-
nadsstrategi som inleddes samma år med Skel-
lefteå kommun som en aktiv deltagare. Man valde 

ett område på Älvsbacka nära älven för detta projekt, inte 
helt utan debatt med grannar och politiker som var rädda 
för skuggor och hur det skulle smälta in. En del spådde att 
”historiens dom skulle bli hård”. Men än så länge talar allt 
för motsatsen. 

Martinsons Byggsystem, Lindbäcks Bygg AB och White Ar-
kitekter AB gick samman som Bygg i Trä AB för att utveckla 
ett nytt system för flervåningshus i trä med starkt indu-
strialisering. Systemet innehöll allt från konstruktionsstöd 
och projektledning till tillverkning och montage. Byggpro-
cessen är särskilt lämpad för nordiska förhållanden, med 
en nyutvecklad väderskyddsteknik som tillåter bygget att 
fortgå närmast oavsett väderlek. Uppemot 80 procent av 
huset byggdes klart inomhus innan det kom på plats. Till 
exempel var kakel och klinker redan monterat i kök och 
badrum. Älvsbacka Strand omfattar tre hus, byggda mel-
lan 2008–2010, där varje hus rymmer arton lägenheter 
fördelade på sex våningar plus indragen övre takvåning. 
Samtliga lägenheter har breda balkonger mot älven. 

Med Hus 1 (rödvitt)  försökte man ta reda på om det 
överhuvudtaget var möjligt att bygga större trähus på 
ett modernt, industriellt sätt. Det visade sig att byggti-
den halverades jämfört med traditionellt byggande. I 
Hus 2 (grönvitt) arbetade man intensivt med att minska 
energiförbrukningen. Hus 3 (svartvitt) bedömdes genom 
projektet Trästad 2012 enligt det svenska miljöklassnings-
systemet Miljöbyggnad. Klassningen har femton olika 
indikatorer som ska uppfyllas inom områdena energi, 
inomhusmiljö och material. Huset nådde som första bygg-
nad i norra Sverige den högsta nivån, Miljöklass Guld. Att 
stommen i de sju våningarna är av massivträ innebär låg 
miljöbelastning ; enbart stomtillverkningen sparar 270 ton 
koldioxid jämfört med konventionella stommar av betong.

Husens exteriör är utförd i en limträpanel som kombine-
rar träets naturliga uttryck med en stram elegans.

8. ÄLVSBACKA STRAND
Arkitekt: White arkitekter, Umeå, genom Lennart Sjögren.
Byggherre: Bygg i Trä AB.
Byggår: 2008–10.

10. 11.
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”Vi står inför en 
materialrevolution.”
Dick Sandberg, professor träteknik LTU



14. BIBLIOTEKET, CAMPUS 
Biblioteket med mellanbjälklag, taköver-
byggnad och stomme i limträ är en del av 
Forumhuset, som är helt i trä och även 
inrymmer fullmäktigesalen. Byggår: 2002.

17. KV LOTSEN, URSVIKEN 
Lotsen i Ursviken är ett kontorshus med 
träfasad. Byggnadens cirka 2 800 m2 är 
fördelade på fem våningar, varav fyra 
är utförda i trä. Alla väggar har bärande 
träregelstomme och bjälklagen utgörs av 
träspända massivträelement. Byggår: 1999.

15. SPORTHALLEN, CAMPUS 
Fullstor matcharena för bollsporter och en 
mindre hall lämplig för dans, aerobics eller 
liknande. Stomme i limträ och utvändig 
panel. Byggår: 2003.

19. HANDELSOMRÅDET SOLBACKEN 
Landets första handelsområde helt i trä, 
som även vunnit Stiftelsen Träenighetens 
Träpris. Byggsystemet består av limträ och 
fasaderna har limträpanel. Även detaljer 
som kundvagnsgarage och belysnings-
stolpar är tillverkade i trä. Byggår: 2003.

12.

13. MORÖHÖJDENS FÖRSKOLA 
Förskolan är byggd med ett bjälklager av 
KL-element (korslimmade träskivor) för 
bästa hållbarhet. Silvernivå i miljöbyggnad-
certifiering. Byggår: 2017.

16. KV EKORREN 
Bostadsrättsförening i centrala Skellefteå 
med 31 lägenheter. Ett lågenergihus av  
volymelement med golv och bärande väggar 
i massivträ. Fasad i träpanel. Byggår: 2009.

12. VUXHUSET, CAMPUS 
Två byggnader i två plan plus suterräng-
våning med lokaler för Vuxenutbildningen. 
Stomme och fasad är byggda i trä, med 
mellanbjälklag i massivträ. Byggår: 2000.

18. LEOS LEKLAND 
Barnens favoritställe i Skellefteå har en 
lekyta på 4 500 m2 fördelad på tre våningar, 
inklusive en föräldralounge och kafé. Bygg-
naden är uppförd med ett prefabricerat 
stomsystem i limträ. Byggår: 2009.

10. GLASMÄSTAREN, BONNSTAN 
Den här byggnaden är en gruppbostad 
på cirka 440 m2 och ligger i närheten av 
Bonnstan och Landskyrkan i Skellefteå. 
Byggår: 2013.

11. INDUSTRILOKAL, KROKSJÖN 
På Martinsons sågverksanläggning i Krok-
sjön är flertalet industribyggnader uppförda 
i trä, allt ifrån fabrikslokaler och magasin till 
justerverk och kontorslokaler. Byggår: 2008.

9. BALDERHALLEN 
Idrotts- och evenemangsanläggning plats-
byggd med limträstomme. Två fullstora 
sporthallar och läktare i trä för 1 001 per-
soner, utsmyckad med lärkträ och färgglad 
konst. Byggår: 2016.

”Trä har en förmåga att 
vara kameleont. Det kan 
formas väldigt massivt 
samtidigt som det går att 
skapa strukturer som är  
transparenta och kan sila 
ljus på ett spännande vis.”

Moa Öst, Tyréns



12.

”Ökat träbyggande kommer 
att ha betydelsefull påverkan 
på länets utveckling.”
Lars Engman, verksamhetsledare Träbranschen Norr 

nedstagsbro i trä, som vid invigningen 2011 
var Sveriges längsta träbro i ett spann. Bron 
fick sitt namn efter en omröstning bland 

skellefteborna. Bron är ett resultat av ett samar-
bete med Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Luleå tekniska universitet. Bron är drygt 130 
m lång, 4 m bred och 24,6 m hög (pylonerna). 
Hela bron är i trä, och de skyddande delarna är 
frikopplade från stommen. Älvsbackabroprojektet 
har vunnit utmärkelsen Årets kommunaltekniska 
projekt 2012 av Svenska Kommunal-Tekniska för-
eningen, med motiveringen att bron är ”lika vacker 
som funktionell” och att ”med Skellefteå kommuns 

engagemang i Nationella träbyggnadsstrategin 
och Trästad 2012 har träbyggandet tagit ytterliga-
re ett steg framåt”. Kostnaden för bron var cirka 
32 miljoner. Av dessa var två miljoner EU-bidrag 
till byggandet och tre miljoner till Luleå tekniska 
universitet för forskningen på bron. Avancerad 
mätutrustning följer kontinuerligt upp brons hälsa.

20. ÄLVSBACKABRON  
Byggherre: Skellefteå kommun.
Konstruktion och tillverkning: Martinsons i Kroksjön.
Byggår: 2011.

S
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21. NORRSKENET FÖRSKOLA, MORÖ BACKE 
Norrskenet är den första lågenergiförskolan i norra Sverige. Huset drar 75 procent mindre  
energi än ett traditionellt hus. Sjuttio barn på fyra avdelningar plus personal genererar cirka  
7 200 Watt. Ytterväggarna är drygt 50 cm tjocka. Beräknad energianvändning är 58 kWh/m2/år.  

Arkitekt: Collage arkitekter. 
Beställare: Skellefteå kommun. 
Byggår: 2012.

23. PAVILJONG, SKELLEFTEÅ LASARETT 
Byggnad i tre plan omfattande 1 430 m2. 
Paviljongen har en självbärande konstruk-
tion med moduler i trä. Byggår: 2009.

22. SEMINARIET 
Gamla seminariet ritades som småskole-
seminarium i nationalromantisk stil av Vik-
tor Åström från Sävenäs. Byggår:1902–07.

24. PELLETSMAGASIN, 
SKELLEFTEHAMN 
Magasinsbyggnad med stomme i limträ för 
pelletsförvaring i väntan på utskeppning. 
Byggår: 2002.
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25. BRYGG CC & SKELLEFTEÅ BRYGGERI
De nya byggnaderna på norra älvstranden är en del av omdaningen av älvbrinken nedanför 
centrum till en plats för rekreation och aktivitet. Husen är utformade med enkla pulpettak 
för att ta ned skalan mot parksidan i söder. Ytterväggar och takkonstruktion är utförda i trä. 
Ventilationen har samlats till byggnadernas ytterhörn mot norr och formats som stiliserade 
träskorstenar. Fasaden utgörs av stående granpanel som behandlats med Sioo-impregnering 
som när den reagerar med vatten ger träet ett rötskydd och en varmvit ton. 

Arkitekt: Tyréns Arkitekter.
Byggherre: Repay Invest Fastigheter.
Byggår 2015–16.

26. ÄLVSBACKA PARK 
Bostadsområde med totalt 95 lägenheter  
i fem flerbostadshus. Industriellt byggsys-
tem i trä. Byggår: 2012.

28. NILSRO, ANDERSTORP 
Nära Skellefteå centrum, vid älven, finns 
dessa flerbostadshus som har både 
stomme och fasad i trä. De tog endast tio 
månader att bygga. Byggår: 2014.

27. ÖMANS 
Affärs- och kontorshus av timmer. Ända 
från början en av de förnämsta handels-
gårdarna av betydande kulturhistoriskt 
värde. Byggår: 1848.
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”Industriellt träbyggande 
kommer att bidra till 
samhällsbyggen vi har råd 
med – kostnadsmässigt
och miljömässigt.”

lockarbergsbroarna är bland de första träbroar i 
landet som godkänts av Trafikverket (dåvarande 
Vägverket) för tung fordonstrafik (upp till 65 ton). 
De konstruerades redan 1994 och är ännu drygt 

20 år senare i gott skick och fullt nyttjade.

När Skellefteå kommun i slutet av 1980-talet beställde 
en enkel gång- och cykelbro över Klintforsån i Skellefteå 
fanns i princip ingen träbroindustri. Träbromodellen 
utvecklades i samarbete mellan Martinsons och SP Trä i 
Skellefteå, ett samarbete som sedan fortsatte med Klock-
arbergsbroarna, denna gång tillsammans med FFNS arki-
tekter i Skellefteå. De två broarna, den ena av typen platt-
bro och den andra en bågbro med förspänd platta, länkar 
som en del av Klockarbergsleden samman E4 med väg 95. 
Broarna är ca 35 meter långa med spännvidder på upptill 
7,2 meter. Fri bredd mellan räcken är 10,2 meter. Träslag i 

plattan är gran, med ytterbalkar av ek. Spännstängerna är 
av rostfri gängstång och beläggningen är asfalt. 

Pelare och balkar är tillverkade av limträ av tryckimpreg-
nerad (klass A) furu, och är rödmålade med alkydoljebase-
rad faluröd fasadfärg och täcklasyr. Luckor på sidan är av 
rödmålad granpanel. 

Broarna belönades efter invigningen med ett internatio-
nellt pris – European Glulam Award – den främsta utmär-
kelsen man kan få för limträarkitektur.  

 
29. KLOCKARBERGSBROARNA
Byggherre: Trafikverket.
Arkitekt: FFNS arkitekter i Skellefteå.
Konstruktion och tillverkning: Martinsons i Kroksjön/SP Trä.
Byggår: 1994.

K

Tomas Lundmark, verksamhetsledare TräCentrum Norr
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36. C-HALLEN, 
SKELLEFTEÅ KRAFT ARENA 
C-hallen, intill Skellefteå Kraft Arena, är unik 
i sitt slag – Sveriges första ishall byggd helt i 
limträ. Ytan är på cirka 3 700m².  
Byggår: 2013.

38. RÖDHAKEN, SÖRBÖLE 
Byggnaden är ett gruppboende med sju 
lägenheter med stomme och fasad i trä på 
cirka 600 m3. Huset har monterats med 
förtillverkade väggelement. Byggår: 2016.

31. AMERIKAHUSEN, ANDERSTORP 
Tre parhus av Skelleftebygdens trähus. Ett 
utvecklingsprojekt för arkitektur, hantverk 
och ekonomi. Allt baserat på lokal timmer-
byggnadstradition. Byggår: 1993.

37. RECEPTIONEN, 
SKELLEFTEÅ CAMPING 
Skellefteå campings reception på cirka  
470 m3 är platsbyggd med stomme och 
fasad i trä. Byggår: 2013.

39. KULTURHUSET 
Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen, 
gestaltat av White Arkitekter. En hybrid 
med tydlig träkaraktär och synligt trä. 
Färdigt ca 2020.

41. BONNSTAN 
Är en av Sveriges 16 bevarade kyrkstäder 
och har legat i området kring Skellefteås 
landskyrka sedan 1600-talet. De nuvarande 
byggnaderna uppfördes under 1830-talet, 
efter att en kraftig brand hade raserat den 
ursprungliga Bonnstan. Byggår: 1830-talet.

34. MARKSTEDTSKA GÅRDEN 
Byggnad med timmerstomme med ny-
renässansdekorerad panel i liggande käl-
spont. Ett tidstypiskt exempel på stenhus-
imiterande panelarkitektur från slutet av 
1800-talet. Byggnadsminne. Byggår: 1881.

30. KÅRHUSET STOCK, CAMPUS 
Ett svensk-japanskt utvecklingsprojekt 
med Big frame-teknik som klarar en jord-
bävning. Byggår: 2012.

40. KÖPMANGÅRDEN 
Ett välbevarat och välrestaurerat träkvar-
ter, med kafé, kontor och bostäder i gårds-
miljö. Gårdshuset fick två våningar 1884. 
Övriga hus är från tidigt 1900-tal.  
Byggår: 1884, 1916, 1928.

35. FLYGLEDARTORN, 
SKELLEFTEÅ AIRPORT 
Det cirka 20 meter höga tornet är helt utfört 
i KL-trä. Fasaden är järnvitriolbehandlad av 
stående limträpanel utan horisontella skarvar  
i kontinuerliga längder. Byggår: 2004.

33. FOTBOLLSHALL, NORRVALLA 
En modern fotbollshall med konstgräs, 
placerad på Norrvalla idrottsplats i centra-
la Skellefteå. Hallens storlek är 71 x 46  
meter, med en omklädnings- och service-
del på cirka 700 m2. Byggår: 2009/2011.

32. SUNNANÅ STRAND 
Parhus och enkelhus med stomme och 
fasader i trä. Västerbottnisk tradition med 
samtida uttryck. Förtillverkade byggelemen t 
innebär precision och effektivitet.  
Byggår: 2011, 2014.



kellefteå är en plats full av star-
ka profiler som med utgångs-
punkt i sina egna erfarenheter 

påverkar utvecklingen inom det 
moderna träbyggandet. Två av dessa 
är Evelina Fahlesson, ordförande i 
Skellefteås bygg- och miljönämnd 
och medlem av styrelsen för Trästad 
Sverige samt Ove Nilsson, arkitekt 
och nytänkande träföre språkare på 
Tyréns. Vi förde dem samman för att 
dela med sig av sin synvinkel på ett 
ämne bägge brinner för: Vilken roll 
vill och kan Trästad Skellefteå spela 
för byggandet av framtidens hållbara 
samhälle? 

HUR SKULLE NI BESKRIVA SKELLEFTEÅ 
SOM TRÄSTAD I DAG?
Evelina: För mig är Skellefteå fram-
för allt en modern trästad, som tar 
tillvara sina goda förutsättningar för 
att driva den tekniska utvecklingen 
framåt. Med skogen och den tekniska 
kunskapen så nära till hands har vi 
drivit igenom många projekt som har 
skapat intresse och fascination både i 
Sverige och internationellt. 
Ove: Ja, det var ju så att Skellefteå 
ursprungligen helt naturligt byggdes i 
trä med tanke både på skogstillgång-
arna och träindustrierna i området. 
I och för sig revs stora delar av det 
ner, för att så småningom byggas i 
trä igen. Men det gör att vi i dag har 
en spännande blandning av gam-
la, anrika byggnader och moderna 
byggnadsprojekt som tar tillvara den 
nyskapande byggnadsteknik som 
utvecklas här. 

VARFÖR SKA VI STRÄVA EFTER ATT 
BYGGA I TRÄ?
Evelina: Jag tror att det ligger i männ-
iskans natur att tycka om trä. Det 
är ett levande material som ger en 
helt annan upplevelse än till exem-
pel betong. Sedan kan det givetvis 
kombineras med andra material för 
att skapa en intressant helhet. För 
att kunna bygga hållbara och klimats-
marta samhällen är jag övertygad om 
att vi behöver fortsätta att utveckla 
träbyggandet.  
Ove: Hållbarhetsaspekten kommer 
att vara minst lika betydelsefull i 
framtiden och då är träbyggande en 
självklar del av utvecklingen. Och jag 
håller med om att det finns något 
med trä som de flesta är positiva till. 
Det är ett material som ligger nära 
människan, helt enkelt. 

VAD KRÄVS FÖR ATT TRÄ FULLT UT 
SKA BLI DET LEDANDE BYGGNADS-
MATERIALET?
Ove: Jag tror att den ekonomiska 
aspekten kommer att fortsätta spela 
en avgörande roll. Det finns en upp-
fattning att det är dyrt att bygga i trä, 
men där tycker jag att våra många 
olika aktörer har visat att det faktiskt 
är möjligt att bygga både klimatsmart 
och med bra totalekonomi. Om trä 
ska vara konkurrenskraftigt som 
byggnadsmaterial är det en nödvän-
dighet. Trä ska vinna matchen base-
rat på goda exempel och valfrihet, 
inte med reglering och tvång.
Evelina: Vad gäller det ekonomiska 
tänker jag mig att vi behöver jobba 

med hur vi gör våra upphandlingar. 
Ibland kan det ekonomiska fortfaran-
de få komma i första rummet, medan 
det i andra fall kan finnas faktorer 
som gör att miljön värderas högre. 
Men självklart är det bra att utveck-
lingen går mot att det ska vara lika 
hållbart ekologiskt som ekonomiskt 
att bygga i trä.  

VILKEN ROLL SKA SKELLEFTEÅ HA I 
UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS  
HÅLLBARA SAMHÄLLE?
Evelina: Jag tycker att vi ska satsa 
vidare på forskning, kunskapsutveck-
ling och utbildning som gör att vi som 
trästad kan växa och fortsätta vara ett 
centrum för det moderna träbyggan-
det. Det är naturligt att vi är så starkt 
sammankopplade med träkunskap 
och vi vill gärna fortsätta sprida den 
kunskapen. 
Ove: Här finns det ett viktigt symbol-
värde i att det nya kulturhuset byggs 
i trä, både för Trästad Skellefteå och 
för utvecklingen av sättet att bygga. 
Vi vill förena alla våra traditioner och 
goda erfarenheter med ett nytt tänk. 
Och jag tror också att det är viktigt att 
ta in influenser utifrån. Genom goda 
samarbeten ökar vi möjligheterna till 
ett träbyggande där ekonomiska, eko-
logiska och sociala aspekter tillsam-
mans gör att trä tar hem matchen på 
alla plan.

”Utvecklingen går mot 
att det ska vara lika hållbart 
ekologiskt som ekonomiskt 

att bygga i trä.”
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Omslagsbild: SSC Skellefteå är en av Nordens ledande snickeri- 
leverantörer, med ett brett utbud av produkter och tjänster. 
De sysselsätter i dag över 300 personer. Bilden är från projektet 
Turning Torso i Malmö.www.skelleftea.se/trastad

Vi främjar industriellt, 
hållbart byggande som är 
strategiskt betydelsefullt 
för samhället.”
Karin Sandberg, sektionschef Träbyggande och 
Boende/platschef SP Trä Skellefteå

”


