
Positionspapper: Klimatdeklarera även byggprojekt  i utemiljöer och 

infrastruktur 

Träbyggnadsrådet: Tillsammans med företrädare för bland annat Miljöpartiet och 

Kristdemokraterna bildade branschorganisationerna Svenska Träskyddsföreningen och 

Svenskt Trä ett samtalsforum där möjliga lösningar för en  ökad användning av trä i våra 

utemiljöer har varit i fokus. Längst ned hittar ni våra förslag. 

Utmaning: Det är ett faktum att bygg och fastighetssektorns samlade utsläpp står för en 

betydande del av samhällets negativa påverkan på miljön. Enligt Boverket svarar sektorn 

för ungefär 35-40 procent av klimatutsläppen i Sverige. Samtidigt omfattas inte 

mellanrummen mellan byggnaderna – torgmiljöer, stadsparker och utemiljöer kring 

bostadsområden i de nyligen införda kraven på klimatdeklarationer.  

För att nå målet om klimatneutralitet år 2045 i alla verksamheter i landet krävs att all 

byggnation ingår. Det som byggs mellan husen måste i högre grad än i dag bestå av 

förnybara material. Här är träbaserade lösningar en central del. Slentrianmässigt 

dominerar klimatbelastande material idag när utemiljöer och infrastruktur i städer byggs 

runt om i landets kommuner. Detta är därför ett viktigt område för samhället och 

myndigheterna att uppmärksamma framöver. 

Lösning: Sverige är ett av de första länder som infört klimatdeklarationer i 

produktionsfasen. Detta är ett viktigt steg, men ännu omfattas inte de byggprojekt som 

hamnar i våra i våra utemiljöer och i vår infrastruktur. Nu pågår en diskussion om nästa 

steg avseende klimatdeklarationer och dess omfattning. Här måste också byggprojekt i 

utemiljön omfattas. Det är ett nödvändigt steg i utvecklingen mot en hållbar 

samhällsbyggnadssektor.  Utemiljön handlar om stadstorg och parkmiljöer, bullerskärmar, 

plank, cykelvägar och broar, om bostadsområden, vattennära lägen, hamnar, bryggor och 

gatumiljöer som ofta har en materialåtgång som kan vara minst lika omfattande som vid 

uppförande av bostads-och kontorsfastigheter.  När det gäller projekt i utemiljöer görs 

ofta  upphandlingar av material som medför stora emissioner av växthusgaser. Det är 

orimligt att inte inkludera de miljöer som ligger utanför husens väggar. 

Förslag för att öka andelen trä i infrastruktur och utemiljöer 

• Klimatdeklarera byggprojekt för utemiljöer och grön infrastruktur – med målet att även 

utemiljön omfattas vid kommande revideringar  

• Besluta om samordning av forskning kring hållbarhet och byggprojekt för utemiljöer  

• Besluta om att förstärka utbildningsinsatser inom området hållbart byggande för 

utemiljöer – riktas till upphandlingsansvariga, arkitekter och konstruktörer 

• Besluta om att inrätta en professur med fokus på träanvändning i utemiljöer 
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