
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 

MOTION                                                                                                    2019-04-23 

 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

 

BYGG DEN NYA SIMHALLEN KLIMATNEUTRALT OCH HÅLLBART 

 

Stora samhällsförändringar kräver att vi som medborgare och inte minst som politiker 

tänker hållbart. Men vad är då hållbar utveckling? Det är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. Vårt levnadssätt måste vara hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det 

handlar om att dagens konsumenter inte kan låna av morgondagens konsumenter, alltså 

att inte konsumera på kredit så att kommande generation ska betala för våra 

koldioxidutsläpp. Ju mer vi konsumerar av desto mindre CO
2 får kommande generationer 

släppa ut. Det är enkel matematik. 

 

Världsnaturfondens (WWF) Living-planet-rapport visar att svenskarna lever som om det 

fanns 4,2 jordklot vilket betyder att vi är ett av de länder med högsta CO
2-utsläppsnivån i 

världen. Samtidigt har Sverige ratificerat Parisavtalet den 13 oktober 2016. Det avtalet 

slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man 

ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Många forskare pekar på att vid 2-graders 

temperaturökning kan jorden ha kommit så långt i sin uppvärmning att klimatet inte orkar 

reglera sig självt och att vi får en självuppvärmning. Vi kommer att uppleva effekter som 

smältande polarisar, upphöjt havsvattenstånd även vid våra kuster samt minskat sötvatten 

och risk även för förorenat vatten när grundvatten depåer nås av saltvatten. 

 

Vi vet också via IPCC:s senaste rapport från oktober 2018 att Sverige minskat 

koldioxidutsläpp med 26% sedan 1990, men konsumtionsbaserade utsläpp har inte 

minskat. Industrin står för den största delen av Sveriges koldioxidutsläpp. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-03 att godkänna förslaget till fördjupad 

översiktsplan för Täby stadskärna 2050 (FÖP 2050) för utställning, enligt förslaget av 

Samhällsutvecklingskontoret.  Hållbar utveckling är ett genomgående tema i 

översiktsplanen och det står i klartext att “Processen drivs med ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet som grund.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



I Planeringsunderlag 2020 (PLN 20) står det att “Täby är en föregångskommun på många 

områden och ska även vara det inom miljöområdet. Genom ett fortsatt systematiskt och 

verksamhetsnära miljöarbete i kombination med målinriktad miljökommunikation ska 

Täby säkra platsen bland 10 av landets högst rankade miljökommuner” samt att “det är av 

yttersta vikt att kommunen fortsätter plan- och exploateringsarbetet för miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt hållbar bebyggelse.” 

 

Samtidigt fortsätter Täby kommun att bygga i stål och betong. Dessa byggmaterial står för 

en mycket stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. För att ge ett exempel, för att framställa 

stål används stenkol vilket är det enda sätt som finns idag, och cementtillverkning står för 

stora utsläpp av koldioxid. Cementfabriken i Slite på Gotland var den näst största källan 

till koldioxidutsläpp 2016 (1,7 miljoner ton). För att framställa 1 ton cement släpps 800 kg 

CO
2 ut (källa: Naturskyddsföreningen). 

 

Allt fler går över till att bygga i trä och inte minst i vårt grannland Norge finns världens 

högsta träbyggnad Mjøstårnet (18 våningar, 85 meter hög). Byggnaden används som 

lägenheter, hotell, kontor, restaurang och har en separat simhall som är också en 

träbyggnad. Vi vet att trä är ett hållbart och klimatneutralt byggmaterial och har många 

fördelar. Byggtiden kortas med 50 – 70%. Det byggs industriellt och byggarbetsplatsen blir 

en montageplats och betydligt tystare. Trähus är billigare att bygga än betonghus, är lättare 

än betonghus och behöver inte lika fast underlag och därmed minskar även transporten 

rejält. Koldioxidutsläpp minskas med mer än 100%. Vi vill att Täby kommun blir en 

klimatsmart och klimatneutral kommun bland annat genom att skyndsamt ställa om till 

trähusbyggande.  

 

 

Därför yrkar vi de gröna: 

 

            att vid byggnation av den nya simhallen använda så mycket trämaterial som möjligt 

för att bygga klimatneutralt och sätta solceller på taket och fasaderna för att säkra 

egenförsörjning av el i så stor utsträckning som möjligt 
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