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Mark- och exploaterings- 
avdelningen, tekniska kontoret;
• Ska sträva efter att öka andelen mark- 
anvisningar som utgörs av träbyggnation.

• Vid markanvisningar ska träbyggnation 
vara en viktig parameter i utvärderingen. 

Fastighetsavdelningen,  
tekniska kontoret;
• Att utföra ett pilotprojekt som följer  
träbyggnadsstrategin och efter utförd 
byggnation utvärdera projektet för framtida 
träbyggnationer. 
 
Utvecklings- och trafikavdelningen, 
stadsbyggnadskontoret;
• När en konstbyggnad såsom bro eller  
kajkonstruktion ska byggas ska i första hand 
en konstruktion av trä väljas och om annat 
material används ska det finnas tydliga 
motiv till detta.

Södra Munksjön Utvecklings AB;
• För samtliga byggnader inom Södra 
Munksjön ska träbyggnation prövas utifrån 
lämplighet, kostnad och innovation. 

• Att arbeta för att påverka samarbetspartners, 
det vill säga privata byggaktörer, för att öka 
andelen träbyggnation inom Södra Munksjön 
genom att anta träbyggnadsstrategin i 
samverkansavtal.

Bostads AB Vätterhem
• Inom tre år ska 25 % av nyproduktion  
vara träbyggnader i våra egna stadsdelar,  
något kvarter på Strandängen eller  
Konsthallen på Österängen.

• Att sträva efter att föra in mer trämaterial  
i våra nyproduktioner, förutom ren  
träbyggnation även hybridlösningar.

• Utvärdering av genomfört träbyggnads-
projekt Vingpennan 2, på Kungsängen sker 
löpande.

• Insamling av information och lärdomar 
kring de som bygger mycket trähus där 
fokus är nyckeltal, underhåll och  
hyresgästernas upplevelse.

Junehem AB
• Att påbörja ett nybyggnadsprojekt som 
följer träbyggnadsstrategin.

Jönköpings Fastighetsutveckling AB
• Att påbörja ett nybyggnadsprojekt som 
följer träbyggnadsstrategin.

Räddningstjänsten
• Att verka för ökad kunskap gällande 
brandskydd i trähus inom byggsektorn så att 
det byggs hållbara träbyggnader även ur ett 
brandperspektiv.

• Medverka aktivt i byggprocessen för att 
verka för robusta lösningar och noggrant 
utförande. 

Mål
för ökad träbyggnation
Nedan följer mål för Jönköpings kommun kopplat till kommunens Träbyggnadsstrategi,  
antagen av kommunfullmäktige 2022-06-22. Målen gäller till och med år 2024, då utvärdering  
och översyn av målen görs. 
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Vi planerar för 
framtiden!
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