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Träbyggnad i Skövde

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trästaden som den såg ut 1870.En av noderna i Västra Götalands regionen�57 800 invånare, Inpendling på över 10 000�Högskola, Volvo både personbilar och Lastbilar.�Regemente P4 Brigadstab och pansarbataljoner mm�Koppling till västra stambanan ca 2 miljoner passerar resecentrum varje år.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Intresset för träbyggande startade  2007 -08 från ett regionalt arbete där Borås var ledande.�Skövde kommun kommunstyrelsen gav 2009 förvaltningen uppdraget att medverka i Trästadsprojektet.�Man medfinansierade projektet under 2009 – 11Projektet var nationellt och fanns i fyra regioner och samlade 16 kommuner.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det fanns en mycket målmedveten strategi om hur man skulle driva arbetet.�Vilket kanske skiljer sig från de frågor som vi driver idag.







Presentatör
Presentationsanteckningar
Planarbetet startade 2010�och skulle medge ca 290 lägenheter.Man reglerade bara våningsantal och gav förutsättning att i söder ordna parkering mot gatan och sutteränghus mot norr var det omvänt.Parkeringen skulle bli dimensionerande.



Presentatör
Presentationsanteckningar
I markköpsavtalet så framgår det särskilt att det ska uppföras flerbostadshus med stombärande material av trä.�Förutsättningarna kändes utmanande för de lokal byggherrarna som brukade bygga flerbostadshus.�Man jobbade hellre med traditionella material i andra projekt.Man var orolig för att inte få anbud eller att de skulle vara orimligt höga.�



• 369 lägenheter; 269 hyresrätter

• Byggår 2016-2020

• Götenehus, Jättadalen, Brunnen 
Bostad och Skövdebostäder

• Olika byggsystem och fasadmaterial

Frostaliden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Men mot bakgrund av att platsen attraktivitet som upplevdes mer central än tidigare tillsammans med de stora naturvärden så fanns det visst intresse från byggherrar från andra orter än Skövde�Götenehus som jobbat med träbyggnad i många år var först ut. �De lyckades inte utnyttja byggrätten fullt ut och hade vissa problem med att räkna hem byggnaden.�Man ansåg att byggnaden var för lätt.�Vi lärde oss att valet av form på byggnaden skulle påverka, hur konstruktörerna projekterade den massiva trästommen.Det blev en väldigt intressant spännvidd mellan olika tekniska lösningar och med och utan boendesprinkler. �KL trä och pelare balk och ett hybridsystem med svajramar av stål.�Vid en utvärdering som gjordes av Chalmers på just Brunnens projekt så konstaterades att många inte hade valt Frostaliden för att det var trähus.�Miljömedvetenheten väcktes allt efter som man upptäckte huset och dess egenskaper.�Andra satsningar som på bra cykelgaragae mm ger ett ökat miljöengagemang och snart så är väl gräsmattorna uppodlade.



Träbyggnadsstrategi

Strategi för klimatneutralt byggande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har processstöd Wood First av Svensk Trästad och Viktoria Kalén. �Vi hade workshopar med både näringsliv och politiken.�Som mest var vi upp mot 50 tal personer engagerade.�Det blev ett bra gensvar men att få till styrande mål mot mer träbyggnad var en utmaning för politiken.�vissa tunga instanser upplevde att träbyggandet var dyrare.�Innan vi lyckades sno ihop säcken så satt vi med en pandemi.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Skövde Byggandet som en motor i utvecklingenEn träbyggnadsstrategi för att möte det biobaserade eller det hållbara samhälletFrämja träbyggandet genom att skapa lika förutsättningar på marknaden.�Taxor styr på BOA istället för BTA, Bygglov, planavgifter samt exploateringsavtal.•Byggnadshöjder anpassade efter träbyggnaders bjälklagsdimensioner. •Byggrätter som möjliggör de gavelbredder som träbyggnader behöver.•Byggrätter som skapar lika förutsättningar för byggnader i trä som i stål/betong. Verktyg Vid eget byggande så skulle det motiveras varför man inte valde trä som bärande stommaterial.Ägardirektiv från politiken.Nätverkande, samverkan och informationsspridning.PlanarbeteMarkanvisningsavtalBygglovDet som kanske tillkommit på senare tid är nya krav på LCA och att det finns möjlighet till gröna lån.�



Presentatör
Presentationsanteckningar
Idag så ser vi att byggherrar väljer att presentera trä i många projekt.�Vi har även byggt tak över bandyisen med trästomme.�Spännvidd på över 65 m Vid maranvisningstävlingar så är det viktigt att presentera miljömässigt välavägda lösningar.�Det innebär mer trä i alla byggnader.Förflyttningen sker mer naturligt för de innovativa bostadsutvecklarna som ser en efterfrågan hos kund om att vara miljömedveten.



MATERIALVAL

Det är ett stort kvarter med varierande bostadstypologier.
Den bärande stommen för respektive hus anpassas
för aktuell byggnad för att optimera byggbarhet och
livscykelaspekter, vilket resulterar i ett antal olika byggsystem.
Att använda trä i stommen är det smartaste för
klimatet, därför ska majoriteten av husen byggas med
träbyggnadsteknik.
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