Motion till Halmstads kommunfullmäktige

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad
Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar över hela Sverige men i Halmstad ser vi få
flerbostadshus i trä. Det tycker vi är synd och vi anser att Halmstad därför i likhet med många
andra städer behöver ta fram en träbyggnadsstrategi för kommunen. Det finns många
anledningar för kommunen att aktivt stötta och vara med att utveckla träbyggnation.
Kanske främst är detta en klimatfråga. Tillverkning och uppförande av betonghus är en av de
verkligt stora utsläppskällorna gällande koldioxid. Vid byggande i trä så minimeras utsläppen,
eftersom trä binder koldioxid så blir det faktiskt en reell koldioxidsänka så länge huset står
kvar.
Vidare finns det goda effektivitets- och arbetsmiljöargument för att bygga mer i trä. Många
byggbolag lockas av de mycket korta byggtiderna som modernt träbyggande kan ge. Väldigt
mycket av arbetet görs helt rationellt och industriellt i fabriker som sedan kan leverera
färdigbyggda element eller till och med helt färdiga lägenheter som sedan snabbt byggs ihop
på plats. Dessutom minskar risken för arbetsolyckor och skador när mer av arbetet sker
planerat i säker inomhusmiljö. Det finns goda erfarenheter av nyttan med en
träbyggnadsstrategi från Växjö kommun.
Träbyggande kan också vara en viktig komponent i det viktiga arbetet med att få fram
billigare hyresrätter. Med rationellt byggande, pressade byggtider och möjligheter att bygga
på lätta trävåningar på redan existerande hus kan detta bli ett av verktygen för att göra också
nybyggda hus tillgängliga för halmstadbor med låga eller normala löner.
Konkret skulle en träbyggnadsstrategi kunna handla om att skapa attraktiva och hållbara
bostäder, samverka och diskutera med byggherrar, utveckla nya koncept för billigare och/eller
mer spännande arkitektur i trä, verka för att öka det industriella träbyggandet i Halmstad och
lyfta träets möjligheter i stadsbyggandet och delta i träbyggnadsnätverk.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att Halmstads kommun upprättar en träbyggnadsstrategi för att stimulera och underlätta
byggandet av främst flerbostadshus i trä.
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