WOOD
FIRST
Ett strategistöd
för kommuner
och regioner som
vill bygga i trä

WOOD FIRST
ETT STRATEGISTÖD

Regeringen har antagit en nationell
strategi för ett ökat byggande i trä
Inriktning för träbyggande. Ett ökat
träbyggande lyfts som en viktig
komponent i omställningen till hållbart
byggande med låg klimatpåverkan,
effektiva byggprocesser och ekonomiskt
överkomliga bostäder samt för en
övergång till en biobaserad ekonomi.
Mot den bakgrunden erbjuder Trästad
Sverige, i samverkan med WSP Advisory,
Sveriges kommuner och regioner stöd i
arbetet med att ta fram, uppdatera eller
följa upp en träbyggnadsstrategi eller
färdplan för klimatneutralt byggande.

Trästad Sverige erbjuder
Sveriges regioner och
kommuner stöd i arbetet
med att ta fram, uppdatera
eller följa upp en
träbyggnadsstrategi eller
färdplan för klimatneutralt
byggande

Interna och externa workshops
Kunskaps- och processtödet består av interna
workshops samt en extern workshop. De
interna workshop-tillfällena syftar till att öka
kunskapen om träbyggande i vid bemärkelse
och om regioner och kommuners möjligheter
att verka för ökat byggande i trä. Vidare syftar
de interna workshop-tillfällena till att påbörja
arbetet med att ta fram en
förvaltningsövergripande träbyggnadsstrategi
eller färdplan för klimatneutralt byggande. Den
externa workshopen syftar till att förankra
strategin/färdplanen hos externa aktörer såsom
byggaktörer och akademi samt att få input
inför dess antagande.
Följande områden behandlas inom Wood First:
•

Ett resultat av en pilotprocess
Under hösten 2019 och våren 2020 har ett antal
pilotkommuner (Varberg, Skövde, Linköping
och Vänersborg kommun) erbjudits Wood First.
Inom ramen för Wood First har även ett
kunskapsunderlag "Wood First – strategiska
trähussatsningar i offentlig regi" tagits fram
riktat till kommuner och regioner som står inför
framtagande av en träbyggnadsstrategi eller
färdplan för klimatneutralt byggande.
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•

Förvaltningsövergripande styrning och
förankring
Verktyg för att möjliggöra träbyggnation
inom ramen för plan-, exploaterings-,
bygglovs- och upphandlingsprocessen

•

Triple helix – en modell för samverkan med
näringsliv och akademi

•

Träbyggandets tekniska förutsättningar och
LCA (livscykelanalys)

Vid samtliga workshop-tillfällen varvas
föreläsningar med gemensamma övningar.

TRÄSTADS
ERBJUDANDE
Inom ramen för Wood First erbjuds tre
workshops. Regioner/kommuner kan
beställa en, två eller samtliga workshoptillfällen.

Priser
Pris per workshop innefattar förberedelser,
genomförande och sammanställning av det
underlag som tas fram under workshopövningarna. Pris inkluderar resor och logi. Pris
anges exklusive moms.

Workshop 1 Initiera (en konsult)
SEK 34 300 (på plats)

Respektive workshop består av föredrag
följt av interaktiva workshopövningar.
Upplägg kan anpassas i dialog med kund.
Wood First erbjuds både i form av fysiska
och digitala workshops.

SEK 26 400 (digitalt)

Utöver processtöd genom workshops
erbjuder Föreningen Trästad, i samarbete
med WSP Advisory, stöd i strategi-/
färdplansskrivande utifrån det underlag
som tagits fram under
workshopövningarna.

SEK 41 800 (digitalt)

Om så önskar har Föreningen Trästad, i
samarbete med WSP Advisory, även
möjlighet att arrangera studiebesök till
träbyggnadskommuner.

Workshop 2 Konkretisera (två konsulter)
SEK 57 600 (på plats)

Workshop 3 Förankra (en konsult)
SEK 34 300 (på plats)
SEK 26 400 (digitalt)

Skrivstöd och studiebesök
Erbjuds till ett rörligt pris på SEK 1100/timme.
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WORKSHOPS I TRE STEG

REFERENSKOMMUNER

För en bred förankring rekommenderar
Trästad Sverige att såväl politiker som
tjänstepersoner deltar från den kommunala
organisationen. Med fördel med
representation från:

Varbergs kommun

Antal workshop-tillfällen kan väljas utifrån
var regionen/kommunen befinner sig i sin
interna process och beroende på den
interna kunskapen och kompetensen.

WORKSHOP 2 KONKRETISERA

För en region/kommun som t.ex. ska
initiera en process med att ta fram en
strategi/färdplan och som är i behov av
fördjupade kunskapspass föreslås
samtliga tre workshop-tillfällen. För en
region/kommun som redan tagit fram en
strategi/färplan men vill förankra
densamma hos det regionala/lokala
näringslivet föreslås workshop 3 Förankra.

fram en regional/kommunal strategi/färdplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

och att formera en intern arbetsgrupp.

Strategiska-, Plan-, Bygglovs-, Exploaterings- och
Gestaltningsenheten

WORKSHOP 1 INITIERA
Workshop 1 Initiera syftar till att öka
kunskapen kring träbyggnation, identifiera
möjligheter och utmaningar med en strategisk
trähussatsning samt att skapa handlingskraft
för arbetet framledes. Workshopen består av
tre delar:

Del 1 Möjligheter och utmaningar inleds med
en kunskapsöversikt kring träbyggnation i vid
bemärkelse (nationella policyer, industriellt
byggande, LCA och konstruktion) och följs av en
övning där deltagarna får identifiera
möjligheter respektive utmaningar med en
strategisk satsning på träbyggnation i regionen/
kommunen.
Del 2 Rådighet inleds med en översiktlig
genomgång kring regionens/kommunens
rådighet att verka för ökad träbyggnation. Vilka
verktyg finns inom ramen för befintliga
processer? Därefter får deltagarna identifiera
vilken rådighet de har att verka för byggnation i
trä utifrån deras respektive yrkesroll.
Del 3 En gemensam målsättning tar form
inleds med ett föredrag om goda exempel på
målsättningar och uppföljningsmått från andra
regioner/kommuners strategier/färdplaner.
Vilka mål har satts och hur har dessa följts upp?
Därefter arbetar deltagarna i grupp med att
formulera en övergripande målsättning samt
med att ge förslag på uppföljning.
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REKOMMENDERADE DELTAGARE

Workshop 2 Konkretisera syftar till att fördjupa
kunskapen, att påbörja arbetet med att ta

Workshopen består av tre delar:

Skövde kommun
Vänersborgs kommun
Linköping kommun

Tekniska förvaltningen
Del 1 Strategi och styrning inleds med ett
föredrag om strategier och färdplaner som
gjort skillnad – vilka är nyckelfaktorerna med
perspektiv på intern och extern förankring,
rollfördelning och styrning? I den efterföljande
övningen får deltagarna laborera kring vilka
möjligheter som finns att
förvaltningsövergripande arbeta för
träbyggnation.

Ansvarig för ny-, till- och ombyggnation av
kommunens lokaler

Miljöförvaltningen
Miljöstrategiska avdelningen

Kommunala bolag
Ledning, Upphandling, Projektering

Del 2 Träbyggande i stadsbyggnadsprocessen
inleds med föreläsning om kommunens
möjligheter att inom ramen för plan-,
exploaterings- och bygglovsprocessen verka för
byggnation i trä. Därefter får deltagare i uppgift
att ta fram förslag på nya arbetssätt inom
ramen för stadsbyggnadsprocessen.
Del 3 Träbyggande i upphandlingsprocessen
inleds med en föreläsning kring hur kommunen
inom ramen för upphandlingsprocessen kan
arbeta för att främja träbyggnation. I
efterföljande övning får deltagarna i uppgift att
utveckla nya arbetssätt inom ramen för
upphandlingsprocessen.

WORKSHOP 3 FÖRANKRA
Workshop 3 Förankra syftar till att förankra
den regionala/kommunala strategin/
färdplanen som tagits fram hos regionala och
kommunala byggaktörer såväl som hos
akademi.

Den tredje workshopen består av en halv- eller
heldag. Under workshopen presenterar
regionen/kommunen den framtagna strategin/
färdplanen och deltagarna får tillfälle att tycka
till och ge input i en gemensam
workshopövning som dokumenteras. Därutöver
ges tillfälle för externa aktörer att berätta om
deras arbete med träbyggnation i form av
kortare föredrag.
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Kontakt
Victoria Kalén, WSP Advisory
Träbyggnadsstrateg och processledare
072-148 60 60
victoria.kalen@wsp.com

Kunskapsutbyte för ett klimatsmart
och rationellt samhällsbyggande
www.trastad.se
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