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Sammanfattning

Denna rapport är en sammanfattning och en analys av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som 
genomfördes inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006 - 2008. 
Kunskaper och resultat har även vävts in från flera FoU program, riktat att stötta träbyggandet, 
som utfördes parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin.

Fortbildningsprogrammet var ett samverkansprojekt mellan: Luleå tekniska universitet, Växjö 
universitet, Högskolan Dalarna och SP Trätek. 

Rapportens olika delar är författad av skilda författare från samverkansparterna. I rapporten 
beskrivs:

Den byggteknik- och kompetensutveckling som har skett inom träbyggandet. 

I dag finns det tre typer av träbyggnadssystem (pelar-balk system, skivsystem av massivträ 
och regelsystem) som kan kombineras i tre olika byggmetoder (platsbygge, prefabricerade 
ytelement och prefabricerade volymer). 

Under programmets gång genomfördes seminarier och kunskapsfördjupande workshops 
till uppskattningsvis 750 personer som representerade beställare/förvaltare, arkitekter, 
byggkonsulter och byggentreprenörer. Förutom de 15 byggprojekten som 
djupdokumenterats (se kapitel 3) så är bedömningen att ett tio-tal träbyggprojekt 
initierades som en följd av aktiviteterna inom fortbildningsprogrammet. 

Man kan också konstatera att fortbildningsprogrammet stöttade den pågående bildningen av 
starka akademiska miljöer med fokus på träbyggande. 

Systembeskrivningar av träbyggprojekt med fokus på de byggobjekten som uppfördes i Växjö, Falun och 
Skellefteå.

Detaljerade redogörelser beskriver: Planering, projektering och upphandling, 
byggnadsutformning, lösningar för brand, akustik och stabilisering. Detaljer för 
konstruktionselement (väggar och bjälklag) och erfarenheter från montage och logistik och 
förslag på förbättringsåtgärder. 

Vetenskapliga systembeskrivningar av industriellt träbyggande. 

En karakterisering presenteras av byggsystemen (tekniken). 

En beskrivning och analys av den industriella flerbostadsbranschens framväxt och potential 
samt dess lönsamhet. 

Analyser av aktörsroller, affärsmodeller och definitionen av industriellt byggande 
(processen för industriellt byggande). 

Rapporten avslutas med en vägledning till byggandets aktörer: kommuner, arkitekter, 
leverantörer/entreprenörer.

Nyckelord: Träbyggande, Industriellt träbyggande, Flervånings trähus, Fortbildning 
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Abstract

This report is a summary and analysis of the knowledge gained from the activities carried out 
2006 – 2008 within “Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram”. Expert 
knowledge and results are also included from the many corresponding R&D programs, aimed 
to support and develop timber housing construction, which was run parallel to “Nationella 
träbyggnadsstrategin”

“Fortbildningsprogrammet” – the program for further education of actors in the housing 
industry was a cooperative effort between: Luleå university of technology, Vaxjö university, 
Dalarna university and the institute SP Trätek. 

The chapters of the report are written by different authors from the universities and institute. 
The report describes: 

The building technique and competence development that have taken place within the Swedish timber 
housing industry (viewed in a wide context). 

Three types of structural systems exist on the market today (column-beam systems, 
massive wood elements and timber frame systems). These are combined and erected using 
three different types of construction methods (on-site construction, prefabricated elements 
and prefabricated volume elements). 

During the program, seminars, workshops and study tours were attended by approximately 
750 people representing construction clients, architects, designers and construction 
companies. In depth case results are presented and analysed from 15 different building 
projects that give valuable information for other projects and it is also estimated that more 
than 10 other projects was initiated as an effect of the program. 

As an important by-effect, it is noted that the undertaking and existence of the program gave 
additional support to the development of research groups with focus on timber housing 
construction.

In-depth case descriptions of timber house projects with a focus on those in Växjö, Falun och Skellefteå. 

Detailed descriptions and analyses regarding: Design aspects, architectural limitations, 
descriptions of technical solutions for adequate fire, acoustics and horizontal stabilising. 
Details for several structural elements are presented and experience and further 
development of the logistics and the montage employed are analysed.

Scientifically based systems descriptions of industrialised timber housing. 

A characterisation of the building technique is presented. 

A description and analysis of the growth and potential of the multi-storey industrialised 
housing industry is given. 

Analysis of different actor’s roles, business models including a definition of industrialised 
housing (the process) is displayed. 

The report concludes with guidance instructions aimed for all actors involved in a housing project. 

Key words: Timber housing, Industrialised timber housing, Multi-storey timber housing, 
further education 
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1 Introduktion

Lars Stehn är författare av kapitel 1. 

I utredningen ”Mer trä i byggandet”, Ds 2004:01, som ledde fram till Nationella 
träbyggnadsstrategin slogs fast att:

för att öka träbyggandet krävs utbildningsinsatser både av studenter och via fortbildning av 
yrkesverksamma ute i arbetslivet.

Denna rapport är en sammanfattning av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som genomfördes 
inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006-2008. Kunskaper och 
resultat har även vävts in från flera FoU program, riktade att stötta träbyggandet, som utfördes 
parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin. De viktigaste resultaten i rapporten utgör de 
djupa beskrivningar om tre träbyggprojekt (med tre träbyggnadssystem) och de analyser av vad 
träbyggandet innebär gällande tekniklösningar för flerbostadsbyggande och industriella 
principer (industriellt byggande) av dessa träbyggnadssystem. 

Rapporten är till största del författad av programmets s k fortbildare, vilka beskrivs i bilagan 
(kapitel 7.1), och utgör beskrivningar från observationer av 1) genomförda byggprojekt under 
programperioden, 2) analyser från dessa projekt, 3) vad som framkom från den stora mängd 
seminarier och workshops som genomfördes samt 4) forskningsbaserade beskrivningar som 
definierar vad som karakteriserar träbyggandet av i dag (2008). 

Bilagan till rapporten innehåller två delar. I den första (kapitel 7.1 och 7.2) beskrivs 
fortbildningsprogrammets uppdrag, organisation och aktiviteter samt analyser av effekterna på 
hur kompetensen inom träbyggnadsområdet vidareutvecklats inom fortbildningsprogrammet. 
Delen 2, kapitel 7.3, innehåller korta och övergripande rapporter som beskriver 12 byggprojekt 
– de sk samverkansprojekten. 

Rapporten är författad av flera författare som anges under varje kapitel. Kontaktuppgifter till 
dessa huvudförfattare finns i kapitel 6. 

2. Byggteknik och utveckling inom träbyggandet 

Birgit Östman, Anders Gustafsson och Per-Anders Daerga är författare av kapitel 2. 

2.1 Hur har träbyggandet utvecklats 

Sverige har drygt tretton års erfarenhet av att bygga högre bostadshus med trästommar. 
Teknik- och metodutveckling sker fortfarande snabbt och nya byggsystem med trä som 
stommaterial introduceras kontinuerligt. Det finns idag en hel del referensobjekt över hela 
landet där den moderna träbyggnadstekniken kan studeras och utvärderas. 

Träets kombination av låg egenvikt och hög bärförmåga har tillsammans med miljöfördelarna 
gjort det till det viktigaste systembärande byggmaterialet i den industrialisering som pågår inom 
byggsektorn. Den ökade graden av förtillverkning av planelement och volymelement förkortar 
radikalt byggtiden, och byggande under väderskydd möjliggör torrt och fuktsäkert byggande. 

Utvecklingen av flervåningshus i trä 1995-2008 

Utvecklingen under det första decenniet kännetecknas främst av
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start med traditionell träregelstomme 

introduktion av nya stomsystem, främst massivträsystem och volymelement  

ökad prefabricering

ökat väderskydd

nya aktörer på marknaden 
Mer detaljer kan sammanfattas i följande punkter 

Byggmetod, stabilisering och planlösningar 

blandning av volym- och planelement 

högre färdigställandegrad av installationer och ytskikt  

mindre platsorganisationer på byggarbetsplatsen 

bättre och tidigare projektering  

skivor alternativ stålstag 

infästningar mellan våningsplan eller mellan hellånga stag 

större hänsyn till grundläggning

placering av väggar och öppningar 

Organisation 

Inledningsvis försökte rikstäckande entreprenadföretag finna nya byggmetoder med bland annat 
influenser från andra länder. Resultaten har blivit ett antal solitära objekt utan långsiktiga mål 
att utveckla tekniken vidare. Trähustillverkarna och materialleverantörernas inträde på 
marknaden för flervåningshus medförde en långsiktigare satsning på höga trähus. Utvecklingen 
har genom åren blivit att materialleverantörerna och trähustillverkarna har tagit en allt större 
del av totala entreprenaden. Samarbetet har utvecklats med underentreprenörer och 
projektörer eller integrerats i den egna organisationen. 

Träbyggnadsteknikens utveckling för flervåningshus – fyra exempel 

Den tekniska utvecklingen av flervåningshus i trä under ett drygt decennium illustreras mer i 
detalj för fyra större byggprojekt i Tabell 1 nedan 

 Välludden i Växjö  Lotsen i Skellefteå 

 Inre Hamnen i Sundsvall Älvsbacka strand i Skellefteå 
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Tabell 1. Jämförelse mellan fyra träbyggprojekt byggda i Sverige mellan 1995 – 2008. 

Välludden
Växjö

Lotsen 
Skellefteå

Inre Hamnen 
Sundsvall

Älvsbacka strand 
Skellefteå

Användning Bostäder Kontor Bostäder Bostäder 
Antal våningar 4 och 5 5  6 6+1 
Byggår 1995 1998 2004-2005 2008 
Entreprenadform Total

entreprenad 
Total
entreprenad 

Total
entreprenad 

Total
entreprenad 

Byggmetod Platsbyggnation Prefabricering Prefabricering Prefabricering 
Prefabricerings 
grad

- Planelement  Planelement med 
installationer

Plan- & 
volymelement med 
installationer

Grund Betongplatta på 
mark

Betongplatta på 
mark

Betongplatta på 
mark

Betongplatta på 
mark

Stomsystem     
Ytterväggar: Träregelstomme  Prefabricerade 

bärande 
träregelstomme 

Bärande 
vägglement med 
KL-träskiva 

Väggelement med 
KL-träskiva 

Lägenhets 
skiljande väggar: 

Regelväggar Platsbyggda 
regelväggar 

Väggelement med
träreglar samt KL-
träskiva 

Väggelement med 
träreglar samt KL-
träskiva 

Bjälklag: Lättbalkar Tvärspända 
massivträ
element

Kassettbjälklag 
med KL-träskiva 

Kassettbjälklag 
med KL-träskiva 

Tak Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt 
Horisontalstabilise
ring

Skivor KL-skivor Förspända 
dragstag av stål 

Förspända 
dragstag av stål 

Installationer: Platsbyggt Förinstallerat 
med anslutning 
på plats 

Ventilations
ledningar inbyggt i 
element i liten 
omfattning. VS 
och sprinkler 
platsbyggt 

VS, sprinkler och 
ventilations
ledningar inbyggt i 
element, enbart 
kompletterande 
arbeten görs på 
plats.

Fuktsäkring     
Förtillverkning: Fältfabrik Inomhus i fabrik Inomhus i fabrik Inomhus i fabrik 
Montage: Under bar 

himmel
Under bar 
himmel

Under väderskydd Väderskydd med 
integrerad travers 

Grundläggningskostnader 

Belastningen på undergrunden minskar med 30-50 % med byggsystem av trä. För att förbättra 
dåliga markförhållanden är två olika alternativ dominerande, pålning och stabilisering av 
undergrund. Pålning är den i Sverige vanligast förekommande grundläggningsmetoden vid 
dåliga markförhållanden. Genom att använda sig av lättare material i stommen kan lasten på 
undergrunden reduceras. Det innebär stora besparingar. Det har dock visar sig att för ”lätta” 
byggnader kan den minskade belastningen medföra att minimimängden pålar underskrids vilket 
gör att besparingarna ej blir de förväntade. 

Stabilisering av undergrunden genom kompensationsgrundläggning, kalkstabilisering eller andra 
metoder kan eventuellt bli av större ekonomisk intresse för flervåningshus i trä. 
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Produktionsfördelar

Under produktionsskedet finns ett antal fördelar med ett byggsystem av trä i.

Lägre fraktkostnader för prefableveranser 

För prefabricerade element eller volymer är fraktkostnaden ofta en stor kostnad. Med 
träelementens låga vikt blir transportkostnaderna betydligt lägre och möjligheten att nå en 
större marknad ökar. Ex. Dragbil med släpvagn kan köras med 30 ton vid fullt tonnage vilket 
motsvarar en leverans av ca 65 m2 betongplattor (tj = 0,2 m). För bjälklagsplattor av massivträ 
motsvarar det en leverans av ca 270 m2.

Lägre kostnader för lyft och snabbare montage 

Montage av träelement kan oftast klaras med normala byggkranar för en kostnad av 700-1000 
kr/dag. Vid montage av betongelement erfordras mobilkranar med en kostnad på 700-1000 
kr/tim.

Lägre kostnader för ändringar och kompletteringar  

Projekteringstider pressas allt mer vilket innebär att ritningar ej är färdiga eller att felaktiga 
ritningar distribueras ut till byggarbetsplatser. Den svenska hyresmarknaden kommer att få en 
allt större rörlighet. Ändringar och ombyggnadskostnader på grund av byten av hyresgäster 
kommer att för hyresgivarna bli ett konkurrensmedel. Vid val av stommens konstruktion är det 
därför av stor vikt att tilläggs- och ombyggnadskostnader kan minimeras. Kostnaden för 
borrning av hål i betong uppgår till ca 900-1500 kr/hål. Motsvarande kostnad för håltagning i 
massivt träelement 100-150 kr. Sågning i betong kan uppskattas till ca 2000 kr/m2 och för 
bjälklag av trä till ca 300-400 kr/m2. Inga underentreprenörer med specialutrustning erfordras 
för håltagningar vilket innebär att väntetider och kostnader för avbrott kan minskas.

Stabilt underlag för infästning av ledningar samt att enkla infästningsmetoder 

Avväxlingar kan utföras utan komplicerade stödkonstruktioner. För installatörer kommer 
massivbyggsystemet att innebära att vissa håltagningar försvåras, medan infästningar av 
ledningar, armaturer, fixturer mm förenklas. Vid tillverkning av ytelement och volymelement 
bör ledningar, avloppsbrunnar m.m. monteras på fabrik så långt detta är möjligt och enbart 
mindre kompletteringar utföras på byggarbetsplatsen.

Inga kostnader för uttorkning 

De totala kostnaderna för uttorkning av byggfukt kalkyleras vanligtvis som en 
byggplatsomkostnad och är därför svår att direkt hänföra till en del av byggnaden. Kostnader 
för uttorkning av fukt är starkt objektsberoende och har därför en stor variation. Nedan 
angivna beräkning får därför ses som en grov uppskattning av kostnaderna. Vid en utförd 
jämförelse mellan ett betonghus och ett hus med trästomme visades på att stomresningen för 
träalternativet utfördes ca 33% snabbare än med betongalternativet. Det skulle innebära en 
tidsvinst på ca 4 veckor (160 tim.) för det refererade objektet. Kostnader för uttorkning av 
byggfukt kan hänföras till ett antal delar. Kostnader för hyra av maskiner (avfuktare, 
oljevärmare, intäkningsmaterial mm.) uppskattas till 600-700 kr/lgh. Kostnader för energi 600: 
kr/lgh. och arbetskostnader 500 kr/lgh. Det ger en total kostnad på 1900 kr/lgh. (19 kr/m2). 
Kan ej övriga platsomkostnader (bodar mm) nyttjas till fullo uppkommer en kostnad för 
ometableringar, kostnad för ej nyttjad utrustning mm. Platsomkostnader uppgår normalt till 
70-150 kr/arbetstimme. Förutom de kostnader som uppkommer på grund uttorkning av 
byggfukt är tillkommer den ökade energiförbrukningen som erhålls under de första två åren 
efter färdigställt bygge.  
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Lämplig byggmetod för vinterbygge 

Byggsystem av massivträ är en mycket lämplig metod för bygge vid låga utetemperaturer. 

Kostnader för uppvärmning erfordras ej. Vid en jämförelse med betongbygge kan man undvika 
ett antal kostnader vid användande av byggsystem av trä. Betongarbeten kräver vid lägre 
temperatur än -10 grader förvärmning av betongmassan (10-80 kr/m3). För att undvika stora 
temperaturspänningar vid anslutningar mot tidigare krävs att värmekablar gjuts in (ca 80 
kr/m3). Nygjutna konstruktioner måste skyddas från frysning genom täckning eller att formar 
förses med isolering (40-50 kr/m3).

Bärighet

Bärigheten hos en väggskiva av massivt trä är mycket hög och kan ofta tävla med betong vid 
val av konstruktion. Möjligheten att anpassa väggskivan till lämplig tjocklek samt anpassning för 
objektets specifika förhållanden gör byggsystemet till ett flexibelt system vid dimensionering.

Rivningskostnader 

Kalkylering av kostnaderna för rivning av hus kan tyckas vara relativt ovidkommande då skedet 
ligger långt fram i tiden. Vanligtvis kan livslängden för ett nybyggt hus beräknas till 50-70 år 
för vår inhemska marknad. Vid andra marknader anses ett hus vara en förbrukningsvara med 
medellivslängder på 26 år (Japan). Det medför att kostnaderna för rivning och kvittblivning 
rivningsmassor får en större betydelse. Med dagens komplexa konstruktioner kan sortering av 
rivningsmassor vara svårt (höga kostnader). Skruvade skivmaterial av olika material som skall 
demonteras samt att frilägga isolering gör att kostnaderna blir höga. En strävan finns därför att 
utföra konstruktionerna så homogena som möjligt och att varje skikt skall så enkelt som möjligt 
kunna friläggas från underlaget. Betongväggar med utvändig isolering utan reglar är därför en 
mycket bra konstruktion ur den synpunkten. Däremot är kostnaden för rivning och 
sönderdelning av betongmaterialet höga. Vid användning av ett massivt träsystem finns 
möjligheten att kombinera regelkonstruktionens billiga kvittblivningskostnader och 
betongstommens billiga kostnader vid friläggning av isolering. 

Miljö/kretslopp
Trä är det enda byggmaterialet i större skala som är förnybart, närproducerat och binder 
koldioxid. Ökat träbyggande kan därför bidra till ett bättre globalt klimat. De förhållandevis 
stora kvantiteter virke i solid form som ingår i ett massivsystem kan återanvändas och kräver 
ingen hög insats av energi vid förädlingen. Med massivträsystemet kan antalet ingående 
materialslag reduceras och återanvändning underlättas. Trä är ett byggnadsmaterial som oftast 
kan erhållas från leverantörer på orten. 

Idag efterfrågas miljöanpassade produkter inom alla verksamhetsområden. Miljöargument 
kommer i framtiden att betyda alltmer vid marknadsföringen av byggprodukter och 
byggsystem. Verktyg behövs för beslutsfattare och konstruktörer som hjälpmedel vid val av 
material och metoder. Miljödeklarationer är ett sätt för producenter att studera och redovisa 
sina produkters miljöpåverkan. En miljödeklaration ger en överblick över miljöfrågorna och 
ger råd vid planering och val av material. En miljödeklaration lyfter också fram miljöproblem 
och produkten kan förbättras i detta avseende. Miljödeklarationen redovisar en produkts 
miljöbelastning fram till det att produkten är levererad. För beställare och användare av 
produkten är det än mer intressant att få en livscykelanalys, det vill säga den sammanlagda 
miljöbelastningen från vaggan till graven. Vid LCA-analysen måste accepterade/standardiserade 
metoder användas. Kemiskt träskydd och ytbehandling måste tas med i analysen. 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-10-

Hittills har miljöpåverkan från tre olika stomalternativ jämförts - massivträstomme, 
regelstomme och betongstomme. Med avseende på växthuseffekten, försurning och 
övergödning har de två träbaserade stomalternativen en lägre miljöpåverkan än det studerade 
betongalternativet. Vill man göra det bästa valet mellan de två träbaserade alternativen måste 
man göra en inventering av byggnadens hela livstid. Vill man minska miljöpåverkan för de två 
träbaserade alternativen gäller det främst att förbättra förbrännings- och torkmetoder.

Värdering av fördelarna med ett byggsystem som kan marknadsföras som miljövänligt i pengar 
är svårt. Det råder däremot ingen tvekan om att det ligger rätt i tiden och kommer att 
värdesättas allt högre. Efterfrågan på ”miljöriktiga hus” är en stadigt växande marknad i 
utlandet och ökar allt mer i Sverige. 

Nyckeltal för industriellt träbyggande 

Inom det industriella träbyggandet finns ännu så länge inga eller få nyckeltal som värderar olika 
teknik- och metodval. SP Trätek har börjat analysera hur sådana nyckeltal kan definieras och 
tillämpas, dels för relativa jämförelser mellan olika byggobjekt, stomsystem, byggmetoder 
etcetera och dels som vägledning/styrning vid projektering, byggande och förvaltning. På sikt 
är det även intressant att med hjälp av nyckeltal kunna jämföra träbyggnadstekniken med den 
mer vanliga betongbyggnadstekniken.

Studien avgränsas till tekniska nyckeltal för flerfamiljshus. Den omfattar nyckeltal som relateras 
till boende, konstruktion och produktion, exempelvis:

Byggkvalitet

Energianvändning

Grundläggningsmetod

Horisontalstabilisering mot vindlast 

Brandsäkerhet

Ljudisolering

Prefabriceringsgrad 

Klimatskalets beständighet 
Målsättningen är att definiera nyckeltalen så att de belyser skillnader i metodval och 
funktionslösningar, och så entydigt att de säkrar kvaliteten i jämförelserna. 

Vidare utvecklingspotential och framtidstrender 

Förtillverkade trapphusmoduler och takelement 

Aktörer går in i partnerskap. Tar allt större ansvar för projektering och entreprenad.

Kan även ta på sig projektutvecklingsrollen  

Möjlighet till bättre och systematisk erfarenhetsåterföring  

Partnerskap i byggandet 

Helhetsprojektering i tidigt skede (3DCAD och 3D visualisering) 

2.2 Definition och beskrivning av träbyggnadssystemen 

Träbyggnadssystem indelas normalt efter det stomsystem som använts. Det finns ett antal 
stomsystem att välja bland: 
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Pelar-balk system 

Skivsystem (massivträ) 

Regelsystem
Förutom skillnader i stomsystem måste en projektör eller byggherre ta hänsyn till vilken 
byggmetod som passar till aktuellt objekt: 

Platsbygge

Prefabricerade ytelement 

Prefabricerade volymer 
Valen av stomsystem och byggmetoder påverkar ett antal faktorer eller omvänt att faktorerna 
påverkar valet av stomsystem och byggmetod. Följande faktorer är vanligast: 

Undergrund

Utformning t ex planlösning 

Våningsantal 

Val av installationssystem 

Den egna produktionsapparaten dvs vilken kunskap och vilken personal finns? 

Ekonomisk kalkyl 

Produktionsförutsättningar

Förvaltning av slutprodukten 

Funktionskrav t ex brand, ljud och stabilisering 

Miljöaspekter 
Det stora antalet valsituationer ställer krav på förenklade beslutsunderlag. Idag används 
vanligtvis inga direkta strukturerade metoder utan valen baseras på erfarenheter och mindre 
utredningar av påverkan från olika faktorer. 

Hur väljs stommen? 

En studie har genomförts av 17 träprojekt med 8 olika byggherrar. Både platsbygge, volymer 
och ytelement var representerade. De flesta objekten var totalentreprenader. Eftersom antalet 
byggobjekt är relativt begränsade samt att objekten inte har helt likartade strukturer gällande 
bakgrund, upphandling, organisation mm gör att resultaten skall betraktas som enbart 
övergripande. De frågor som ställts är dessa: 

Vilken bärande stomlösning har valts? 

Vem valde lösningen? 

I vilket skede valdes den? 

Med erfarenheten i hand, skulle ni ha valt annorlunda? 

Togs det fram något alternativ lösning? 
Resultatet av undersökningen visar att valet av stomme görs tidigt av beställaren, i samråd med 
konstruktören. Valet görs i programskedet eller tidigt under projekteringsskedet. Det som 
främst styr valet av stomme är den ekonomiska kalkylen. Jämförelser mellan alternativa 
lösningar görs relativt ofta vid byggande av bostäder (erfarenhetsvärden) och enbart i liten 
omfattning vid andra typer av byggobjekt. 
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Konsekvensmatris 

För att skapa sig en bild av ”val av stomme” och dess konsekvenser är det lämpligt att för- och 
nackdelar presenteras i form av översiktlig matris. I tabell 2 nedan har en subjektiv bedömning 
gjorts för några av de faktorer som påverkar valet av stomme. 

Tabell 2. Jämförelser mellan olika stomsystem. 

Regel
stomme 

Massivträ Pelar-Balk Betong Stål 

Undergrund 
Dålig bärighet 
Långt till berg 

++ + + - + 

Grundläggning 
Frihet att välja - + - + - 

Antal våningar <8 <10 <8-10 >10 >10 
Planlösning

Spännvidder 
Öppningar 
Stabiliserade väggar 

- + + + + 

Installationer +/- +/- +/- +/- +/- 
Förvaltning +/- +/- +/- +/- +/- 
Miljö + + + - - 
Produktion företagsspecifikt 

Kommentarer till tabell 2 

Undergrund

Vid dålig undergrund är det oftast fördelaktigt med en lätt stomme vilket är positivt för 
trästommar. I de fall där pålning helt kan undvikas på grund av lägre egenvikt kan valet av 
stomme vare en mycket avgörande faktor för slutgiltiga valet av byggsystem. 

Grundläggning

Möjligheten till olika grundläggningsmetoder berörs av stomsystemets förmåga att klara olika 
grundläggningsmetoder. Exempelvis kan det vara svårt att använda sig av regelsystem vid 
plintgrundläggning.

Antal våningar 

Idag används trä upp till ca 8 våningar. Ekonomiska faktorer idag för brandskydd och 
konstruktiva lösningar medför troligen att konkurrenskraften för byggnader större än 8 
våningar minskar för träsystem. 

Planlösningar

Planlösningen har stor betydelse för stabilisering och grundläggning. I Sundsvall var 
planlösningen långt ifrån optimal. Väggar hade placerats så att huset inte fick någon stabilisering 
längs östra långsidan och vid hård vind på kortsidan innebär det att huset vill vrida sig. Detta 
måste då kompenseras med infästningsplåtar som tar ner laster och dessutom i grundläggningen, 
för att motverka de lyftkrafter som uppstår. En optimal planlösning ur stabiliseringssynpunkt 
har odelade, symmetriskt placerade, väggar. En sådan planlösning sparar ca 80-100 000 kr/hus.  

Detaljerade tekniska data för fyra byggprojekt finns redovisade i fyra rapporter, se referenslistan 
i kapitel 6." 
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3. Systembeskrivningar av träbyggprojekt 

Lars-Olof Rask är redaktör av avsnitt 3.1, Ingemar Nygren och Henrik Janols är författare av kapitel 
3.2, Jenny Sundkvist av kapitel 3.3 och Lars Stehn av kapitel 3.4. 

3.1 Kv. Limnologen, Växjö – en systembeskrivning1

Foto: Limnologen, Växjö. www.mjfoto.se 

Byggfakta

Antal byggnader 4 byggnader, vardera med 8 våningar  
Antal lägenheter 134 lägenheter  6 st 1:or, 40 st 2:or, 44 st 3:or, 

28 st 4:or samt 16 st 
etagelägenheter på 3 – 5 rok. 

Lägenhetsstorlekar 37 – 114 kvm  
Tomt-area 15.600 kvm  
BTA-area 13.852 kvm  
Boa-area 11.184 kvm  
Upplåtelseform Bostadsrätter  
   
Produktionskostnad 320 mkr Inklusive P-däck i trästomme för 

140 p-platser, 
gemensamhetshus med 2 
lägenheter och styrelserum 
samt förrådsbyggnader 

Insats 16.500 – 21.400 kr/kvm beroende på 
storlek och läge 

Årsavgift 640 – 740 kr/kvm och år beroende på 
storlek och läge 

   
Byggherre Midroc Property Development med 

Midroc Projects AB som 
totalentreprenör  

Projektchef: Anders Persson, 
Midroc Projects AB 

Arkitekt Arkitektbolaget Kronoberg Arkitekt Ola Malm 

Konstruktörer Martinsons Byggsystem (trästomme)  
Tyréns (betongstomme)  

Projekteringsansvarig VS, 
ventilation och sprinkler 

Martinsons Byggsystem  

Entreprenadform Delad entreprenad upphandlad med 
inhyrd konsult som projektledare 

Beställare: Midroc Projects AB 

1 Avsnittet är en sammanställning av text från angivna referenser nr 1–6 i bilagd referenslista. 

http://www.mjfoto.se
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Aktörer Inhyrd projektledare för den delade 
entreprenaden 

Thord Ljunggren 

 Plats- och samordningsansvar NCC Construction 
(till 13 september 2007) 
JSB John Svensson 
Byggnadsfirma  
(från 14 september 2007) 

 Mark och pålning Älmby Entreprenad 
 Grundläggning och betong NCC Construction 
 Trästomme, inkl. montage av stomme  

- UE montage av stomme 
- UE väderskydd 

Martinsons Byggsystem  

- NCC Construction 
- Hallbyggarna Jonsereds och 
Industriteknik 

 Stomkomplettering JSB John Svensson 
Byggnadsfirma 

 El Hallabro Elektriska 
 Luft Nalo Ventilation 
 Rör / sprinklers NVS Installation 
 Plåt Kronobergs Förenade 

Plåtslageri 
 Fasadputs Karlssons Fasadrenovering 
 Målning Kumlins måleri  
 Golv Entreprenadgolv i Växjö 
 Tätskikt Tak Rekond 
 Hiss Alt Hiss 
 Styr / regler ByggnadsAutomation 
Byggtid Ca 17 månader / hus  
Bjälklagscykel 10 dagar  

Figur 1.  Fasader, Limnologen 
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Figur 2. Plan 3, hus C, Limnologen. 

Bakgrund – träbyggnadsstrategin och Välle Broar 

Området mellan sjön Trummen och Växjösjön, Välle Broar, har under lång tid legat i 
skymundan mellan stadsdelen Teleborg och Växjö centrum och ej tidigare varit aktuellt för 
exploatering. Detta förändrades för omkring sex år sedan då Växjö kommun utlyste en 
arkitekttävling i syfte att ta fram en plan över området. 

Redan i detta skede, när förslagen hade inkommit, kände de inblandade att detta område skulle 
användas för träbyggprojekt. Man märkte att det fanns ett stort intresse i regionen för trä i 
byggandet och kommunen började arbeta med en lokal strategi för träbyggande. Detta 
uppmärksammades i riksdagen, där en motion ledde till att den nationella träbyggnadsstrategin 
togs fram 2002.

Växjö kommun färdigställde 2005 sin träbyggnadsstrategi (”Mer trä i byggandet”). Strategin är 
direkt kopplad till Välle Broar och klargör att trä ska provas som alternativ vid all nybyggnation 
i Växjö, men att det inom Välle Broar skall användas. Välle Broar som exploateringsprojekt 
startades hösten 2006 och planeras pågå i minst tio år framåt med färdigställande av ett eller två 
delprojekt per år. Det första projektet som påbörjades inom Välle Broar är Limnologen som 
omfattar byggandet av fyra stycken åtta våningar höga flerbostadshus med sju våningar utförda 
med bärande trästomme ovanpå en bottenvåning av betong. 

Figur 3.  Situationsplan, Limnologen 
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Planering, projektering och upphandling – tät dialog mellan byggherre, kommun, 
arkitekt och systemleverantör 

Idén att bygga bostäder vid Trummens strand väcktes redan 1997. Här sågs en möjlighet att 
bygga ihop södra och centrala Växjö. I partiet mellan Växjösjön och sjön Trummen fanns 
oexploaterad impedimentmark. I augusti 2005 köpte Midroc Property Development 
markområdet och inledde diskussioner med Växjö kommun om gemensamma riktlinjer för det 
fortsatta arbetet. Kravet från Växjö kommun för att Midroc skulle få köpa och bebygga 
kvarteret Limnologen var att ”inslag av trä” skulle förekomma i de nya husen. 

Från början hade emellertid inte Midroc tänkt sig att bygga i trä, men beslutet att välja trä 
växte successivt fram. Kommunen och Midroc började diskutera former för fortsatt samarbete 
kring områdets utveckling, samt att ta fram gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Midroc anordnade parallella arkitektuppdrag för att utveckla ett träbyggnadskoncept. Vinnande 
ur tävlingen gick det Växjöbaserade företaget Arkitektbolaget. Detta var starten på ett nära 
samarbete mellan Midroc och kommunen. 

Drivkraften att bygga i trä var inte kommunens markägande som styrinstrument utan det var 
istället parternas gemensamma vilja och egennytta av att åstadkomma ett bra bygge och att 
samarbeta i förtroende. Midroc vann mycket tid, man fick ökade exploateringsmöjligheter och 
stor uppmärksamhet med sin satsning. Kommunens satsning på Välle Broar, den moderna  
trästaden, fick en flygande start genom Midrocs och Martinsons stora kompetens och vilja att 
anta utmaningen att bygga Sveriges högsta, moderna trähus. 

Midrocs beslut att bygga i trä kom i samband med ett träseminarium på Växjö universitet i 
november 2005. Martinsons berättade vid seminariet om sina erfarenheter av att bygga höga 
trähus och informerade om att man nu behärskade brand- och ljudproblematiken. Man klarade 
ljudklass B, (alltså bättre än stipulerade ljudklass C). Midroc fanns bland åhörarna och blev 
övertygade om att det nu fanns så mycket erfarenheter av högt träbyggande att Limnologen 
skulle kunna byggas fullt ut i trä. Limnologen, som träprojekt, startade därmed mentalt vid 
detta seminarium. Midrocs engagemang byggde mycket på att man hade en visionär och orädd 
ledning.

I början av 2006 gjordes en första genomgripande undersökning av tillgängliga leverantörer av 
trästomme. Martinsons Byggsystem var en av de få intresserade leverantörerna, och Midroc såg 
dem samtidigt intressant. Midroc såg sig emellertid själva som nybörjare på att bygga högt i trä. 
Internt inom Midroc bedömde man att man måste hitta en leverantör av trästomme som hade 
byggt höga trähus förut. Speciellt oroad var ledningen vad gällde ljud- och brandkrav. 

Stomutredningen hade pekat på att det skulle vara en betongstomme då huset var för högt att 
bygga i trä. Tyréns förordade en hybridkonstruktion: stålstomme, träbjälklag och 
utfackningsväggar. Denna lösning ville inte Midroc ha, då de haft problem med en sådan 
konstruktion tidigare. Man beslöt sig för att jämföra kostnaden för trä med kostnaden för ett 
traditionellt bygge. Tyréns tog fram ett förslag med betongstomme plus utfackningsväggar samt 
ett med trästomme och hisschakt i betong. Överslagskalkylen visade 3-4% högre kostnader för 
träalternativet.

Efter den ekonomiska förstudien och mot bakgrund av ovanstående resonemang, bestämde 
Midroc sig för att gå vidare med träalternativet och Martinsons. När Martinsons kom in i 
bilden löstes de statiska problemen och de hade en helhetslösning. De skulle inte bara ta 
ansvaret för att projektera byggnaden (A-projekteringen gjordes av ArkitektBolaget) utan också 
för installationer och stomkomplettering. Martinsons fick upp ritningar och räknade fram ett 
pris. Midroc accepterade grundidén liksom priset. Martinsons gick in i projektet med 
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målsättningen att få bättre kontroll på hela processen för att kunna styra kostnaderna och 
kvalitén

Under perioden december 2005 - februari 2006 bearbetades arkitekthandlingarna. I juni 2006 
fick projektet bygglov och under perioden juni – oktober pågick arkitektprojekteringen. 

Från början var det tänkt att man skulle bygga huset med platta på mark och trästomme. 
Martinsons föreslog att man istället, för att klara stabiliteten, skulle bygga huset med hela 
bottenvåningen i betong.

För kvarteret Limnologen ritade Martinsons konstruktionsritningarna själva. Martinsons 
projektering var omfattande och tog mycket tid i anspråk, beroende på att man samtidigt 
omformade ett befintligt koncept. Man har i Limnologen utvecklat konstruktionen, med målet 
inställt på att klara ljud, brand, dimensionerande laster, vibrationer mm. 

Midroc fick en första offert från Martinsons i februari 2006. Midroc upprättade en 
gränsdragningslista som skickades till Martinsons så att de kunde avgöra vad de ville ha med för 
att få en så bra produktivitet som möjligt på arbetsplatsen. Byggmarknaden var  överhettad och 
de entreprenörer som Midroc tänkt skulle engageras i projektet hade ej kapacitet. Man 
bestämde istället att Martinsons även skulle ha med sprinkler, ventilation och vs i sin 
entreprenad. Midroc tog fram gränsdragningslistor för projektering, stomme, leverans och 
montering. Installationerna skulle utföras på fabrik, fram till redovisade schakt. 

Gränsdragningslistan blev ett mycket viktigt dokument vid denna öppna entreprenad. Listan 
reviderades ett flertal gånger. Oktober 2006 gjordes sista revideringen. Utan 
gränsdragningslistan hade inte byggprocess och samordning förmodligen inte fungerat så bra 
som den nu gjort. 

Utformning 

Stommen består av planelement som levererats av Martinsons Byggsystem. Massivträ används i 
både bjälklag och väggar. Dessutom används traditionella regelkonstruktioner i vissa 
lägenhetsskiljande väggar. Första våningen utförs i betong, bl a därför att den därigenom ökade 
egentyngden underlättar förankringen av övriga våningar. 

Limnologens geometri gör det till ett långt ifrån optimalt objekt för den här typen av system. 
Eftersom man använder sig av stabiliserande mellanväggar men samtidigt vill åstadkomma en 
öppen planlösning krävs en bra dialog mellan konstruktör och arkitekt. Alla ytterväggar tillhör 
det bärande systemet och utnyttjas även som stabiliserande. Viss vertikal last tas även upp av 
innerväggar. Till det stabiliserande systemet hör, förutom ytterväggar, även bjälklag och 
lägenhetsskiljande regelväggar. Lasterna förs via skivverkan i bjälklagen till överkant vägg. På 
vissa ställen har man kompletterat bärverket med limträbalkar och pelare där spännvidderna 
annars skulle orsaka för stora deformationer i bjälklaget. 

Stabilisering

För att motverka de stora lyftkrafter som stommen utsätts för vid exempelvis stark vind har 
gängstänger (dragstag) monterats på 48 platser i varje byggnad. Lyftkrafter måste man ta särskild 
hänsyn till då man bygger med trästomme p.g.a. den låga egentyngden. Stagen förankras i 
betongen på bottenplanet och sträcker sig upp till plan åtta inuti mellanväggar. På detta sätt 
överförs krafterna mellan våningarna och ner till grundinfästningen. Detta gör att man slipper 
utföra lastöverförande förankringar vid varje väggslut. Dragstagen kan komma att behövas 
efterspännas efter en viss tid p.g.a. krypning i träet, deformationer på grund av uttorkning och 
eventuell relaxation i stålet. 
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Brand

Limnologen är utrustat med boendesprinkler, något som inte krävs enligt regelverket men 
möjliggör vissa så kallade tekniska byten. Exempel på sådana tekniska byten är att undersidorna 
av balkongerna kunnat utföras med synligt massivt trä och att man kunnat använda träpanel på 
den södra fasaden. Man har också kunnat minska det vertikala avståndet mellan fönster på den 
nordvästra fasaden. Dessa byten får genomföras då man kan visa att byggnadens totala 
brandsäkerhet inte äventyras. 

Det faktum att flerbostadshusen på Limnologen byggs med massiv trästomme har gjort att 
större fokus har hamnat på brandfrågan och gett upphov till flera diskussioner i ämnet. Kraven 
som samhället ställer på byggnaderna skiljer sig dock inte från kraven på betong- eller 
stålbyggnader. Eftersom antalet våningar överstiger tre har bostadshusen inom kvarteret 
Limnologen klassats som Br1- byggnader, en klass som har de högsta kraven. Den 
brandtekniska byggnadsklassen ställer krav på exempelvis beklädnader, ytskikt och 
byggnadsdelar.

För att ta fram dimensionerande förutsättningar för byggnadernas brandskydd har 
brandsakkunniga konsulter upprättat brandskyddsdokumentation och tittat på typ av 
verksamhet, brandbelastning, utrymningsvägar, brandvattenförsörjning, insatsplan och 
systematiskt brandskyddsarbete. Brandbelastningen innebär den totala utvecklade värmeenergin 
under ett fullständigt brandförlopp per kvadratmeter omsluten area och kan antas vara mindre 
än 200MJ/m2 för flerbostadshus med installerad boendesprinkler.

Varje lägenhet i Limnologen utgör en egen brandcell, likaså trapphuset med hisschakt, 
installationsschakten, delen med lägenhetsförråd, övernattningsrummet, föreningslokalen och 
rummet för barnvagnar. De byggnadsdelar som avskiljer en brandcell ska enligt BBR utföras i 
minst EI60, undantaget sistnämnda där det lägre EI30 krävs. 

Akustik

Akustiken i större byggnader med bjälklag av trä är ett av de områden där problem kan uppstå. 
Exempelvis finns risk för flanktransmission vid anslutningar mellan bjälklag och vägg och i 
tidigare genomförda projekt har problem uppstått med obehaglig svikt och stegljud. 

Beställaren uttalade redan i planeringsskedet att ljudkravet på lägsta ljudklass B måste kunna 
uppfyllas för att det skulle vara intressant. Lägenheter större än två rum och kök har ett tyst 
rum, föräldrasovrummet, innerdörren till rummet är ljudklassad. Badrummen ljudisoleras från 
resten av lägenheten. 

Martinsons erfarenheter från tidigare projekt i Sundsvall (”Inre Hamnen”) är att den valda 
konstruktionsprincipen klarar gränsvärdena för både stegljud och luftljud med marginal. För att 
förhindra flanktransmission har man sett till att bryta mellanväggarna vid varje våning och man 
har låtit isolerskikten fortsätta upp till massivträskivan. Inte heller bjälklagen är genomgående. 
Flanktransmissionen minskas med hjälp av en polyuretan list, Sylomer® och Sylodyn®, på 
upplaget mellan bjälklagselementet och underliggande väggelement. För att förhindra 
flanktransmission via skruvarna, som fäster samman bjälklagselementen med väggskivan i 
underliggande lägenhet, isoleras skruvarna från direkt kontakt med bjälklagsskivan med bricka 
och hylsa av Sylomer®. 
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Figur 4. Anslutning mellanvägg bjälklag (Martinsons) 

Figur 4 ovan visar ett exempel på anslutning som används vid Limnologen. Bjälklaget bryts för 
att lämna plats åt gängstångens skarv och för att förhindra ljudtransmission. Bjälklaget i sin tur 
bryter av mellanväggens stomme genom att vara direkt upplagt på denna. 

Fukt och väderskydd 

Ett torrt byggande kräver att hela kedjan av händelser från tillverkning fram till montage och 
inbyggnad är säkrat från fukt. Tillverkningen av vägg- och bjälklagselement sker inomhus och 
paketeras och lagras på upplagsplats i väntan på leverans till Växjö. Väggelement plastas, 
transportpaketeras i presenningar och transporteras vertikalt i ställage på öppna flakbilar. 
Bjälklagselementen transportpakteteras i presenningar och läggs ovanpå varandra för transport i 
täckta fordon. Avlastning från lastbil sker med gaffeltruck och paketen ställs på en 
mellanlagringsplats utan skydd tills de flyttas till lyftzonen för montage. Transport och 
mellanlagring fungerar bra ur fuktsynpunkt och emballaget är helt.

Figur 5. Transportpaketering av bjälklag och väggelement

En förutsättning för montage har varit det väderskydd med tillhörande travers som använts. 
Traversen har en maxkapacitet på 3,2 ton (maxvikten på ett element är 2 ton).  
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Problem kopplat till det aktuella väderskyddskonceptet, d.v.s. en överbyggnad utan 
kompletterande dukar som hänger ner, är att det blåser mycket på montageplan, att det finns  
byggelement som behöver knuffas på plats av montörerna pga väderskyddets geometriska form 
och höjning av väderskyddet är tidskrävande.

Installationer 

Flera av installationerna som skall vara monterade i bjälklagets längdriktning finns förmonterade 
vid leverans från fabrik, medan mycket av den tvärsgående dragningen kompletteras på plats. 
Installationer består av ventilationsrör, vattenrör, el och sprinkler. Det har funnits en del brister 
kring installationerna. En grupp fel med merarbete för montörerna har varit att komplettera 
och korrigera håltagningar för installationer. I vissa sektioner har det varit trångt att få plats med 
de komponenter som ska monteras. Detta är en följd av önskemålet att hålla låg bjälklagshöjd.

Väggar

Huvudsakligen har tre olika väggtyper använts för att montera den bärande stommen i huset. 
De är (a) ytterväggar av tre lagers massivträskivor, (b) lägenhetsskiljande regelväggar och (c) 
innerväggar av tre lager massivträskivor, se Figur7. Till ytterväggarna kopplas ett putssystem 
eller alternativt en fasad av limträpanel. Samtliga väggar kompletteras inifrån med gips. I princip 
kan tre olika övergripande effektivitetsproblem urskiljas. Dessa tre är att man upplever att 
sammanfogningen mellan väggar och bjälklag är arbetsam på grund av att det är mycket 
skruvande, att montaget av gipsskivor varit besvärligt samt att noggrannheten vad gäller 
höjderna på regelväggarna inte i samtliga fall varit tillfredsställande.  

Figur 6.   Väderskydd med synkroniserad höjning på alla pelare samt travers som använts vid 
montaget på Limnologen.
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a) b) c)
Figur 7.   Exempel på a) yttervägg med putsad fasad, b) lägenhetsavskiljande regelvägg och c) 

innervägg, bärande och stabiliserande vägg inom lägenheterna.

Bjälklag

På varje våningsplan monteras 30 bjälklagselement. Förutom bjälklaget i den översta våningen 
är utformningen av det enskilda bjälklagselementet det samma oberoende av vilken våning det 
monteras på. I planet skiljer sig däremot utformningen mellan samtliga 30 element. Likheten 
mellan olika våningar kan ge fördelar på montageprocessen eftersom det kan innebära 
inlärningseffekter. Den bärande delen i bjälklagen är ovanifrån och nedåt uppbyggda av en 
massivträskiva i tre lager, limträ i fullt samverkande balkliv och underfläns cc 460mm, se Figur 
8. Vid leverans till montageplatsen finns delar av installationerna monterade liksom delar av 
isoleringen, det bärande undertaket och nödvändig glespanel.  

Figur 8. Bjälklag som används i kvarteret Limnologen 

Den konceptuella tanke som ligger bakom bjälklaget kan delas in i två delar: det som hör till 
den bärande delen och det som kan sorteras under icke bärande och/eller komplettering. De 
rapporter som kommit in behandlar i princip uteslutande den icke bärande och/eller 
kompletterande delar. Den övergripande kommentaren kring bärande delen är riktad mot 
sättet att sammanfoga bjälklagen med väggarna då montörerna upplever att det är mycket 
skruvande innan elementet är färdigmonterat.  

För de icke bärande komponenterna kan fyra delar identifieras. Var och en av dessa behandlas 
nedan. Komplettering av isolering av bjälklagselementen är krävande både tidsmässigt och 
arbetsmiljömässigt. Isoleringen sker från våningen under vilket innebär ett oergonomiskt arbete 
över huvudet.
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Den vattenburna golvvärmen är det enskilt största problemet för montagelagen förknippat med 
den nuvarande utformningen av bjälklagen. Spår finns förfrästa från fabrik endast i bjälklagets 
längdriktning, och kompletteras därför på plats med samtliga krökar och med spår tvärs 
bjälklagens längdriktning till centralen placerad i ett garderobsliknande rum i lägenheterna, se 
Figur 9. Arbetet med att komplettera de förfrästa spåren för golvvärmen har i hög grad utförts 
knästående i en dammig miljö. Liksom vid isoleringen är detta arbete mycket krävande såväl 
tidsmässigt som arbetsmiljömässigt.  

Montage och logistik 

Inledningsvis i processen fanns personal med från Martinsons för att hjälpa till med montaget 
och samtidigt överföra kunskap från tidigare projekt. Personal från NCC har inklusive 
arbetsledning och kranförare varit ca 10 personer som arbetat med montaget. Att en så pass 
liten arbetsstyrka kan sköta montaget indikerar att det med en växande träbyggnadssektor med 
denna typ av stomlösning bör finnas möjlighet för mindre företag, nära knutna till tillverkaren 
(i detta fall Martinsons Byggsystem AB), att etablera sig och sköta stommontaget.  

Vid Limnologen har det funnits ett antal faktorer som styrt den takt med vilken montaget 
bedrivits. Tre av dessa är: produktionen av element, montaget av stommen samt väderskyddet 
och höjningen av det. Den sista av dessa har inneburit att ett våningsplan byggs på tio 
arbetsdagar och att väderskyddet höjs varannan helg.

Att arbeta under väderskydd (tält och travers inkluderat) har upplevts som positivt av 
montörerna och de övriga som varit aktiva på bygget. Väderskyddet har även varit styrande för 
mycket av arbetet på platsen bl.a. har utformningen av väderskyddet gjort att det krävts en 
separat truck för att lossa lastbilarna vid leverans. 

Färdigställande och förvaltning 

Inflyttning skedde i etapp 1, de två första husen, under sommaren 2008. Etapp 2 har inflyttning 
under senvåren 2009. Två bostadsrättsföreningar förvaltar lägenheterna. 

Figur 9.      Montage av golvvärme.
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Värme och vatten mäts individuellt och faktureras av VEAB, Växjö Energi AB. Varje lägenhet 
har sin webbplats för att följa förbrukningen. Man förväntar sig energiförbrukning som är lägre 
än 90 kWh/kvm/bta och att den individuella mätningen kan ge upp till 30% energibesparing.  

Framtidsfrågor, förbättringsmöjligheter 

Problem och förbättringsmöjligheter som identifierats av aktörerna och forskarna under 
projektets tid är: 

För att få fram storskaliga träbyggprojekt har det krävts intim samverkan mellan markägare 
(främst kommunledning), byggherre och arkitekt. 

Val av stommaterialet trä har påverkat (begränsat) den totala byggprocessen jämfört med 
ett mer ordinärt betongbyggprojekt: 1/ arkitekten måste i ett tidigt skede vara införstådd 
med valet av trä som stommaterial, 2/ antalet möjliga stomleverantörer av är starkt 
begränsat.

Leverantören av stomme skall med i processen så tidigt som möjligt. 

Kostnad för trästomme är inte högre men det måste verifieras för att skapa 
marknadsefterfrågan.

Produktionskostnaden för Limnologen är hög men fortfarande lägre än offererade 
totalentreprenader med konventionell byggteknik. 

Hög prefabriceringsgrad kräver torrt bygge. 

Brandkrav tolkas olika och det är svårt att få entydiga besked vilket leder till dyra 
lösningar, tex med sprinklers. Det behövs mer samsyn inom landet. 

Utbytet av att installera boendesprinklers har blivit mycket begränsat. Det har resulterat i 
att brandsäkerhetsnivån i Limnologen är betydligt högre än i annan motsvarande 
nyproduktion vilket har skapat merkostnader.  

Boendesprinkler borde kunna möjliggöra att lättnader i byggteknik, ytskiktskrav, 
genomförningar etc skulle kunna medges. 

Fasadutformning och balkonger i trä är ett område att vara observant på. 

Ljudisolering vid låga frekvenser (20-200Hz) behöver förbättras. 

Prefab kräver snäva måttoleranser som i sin tur kräver hög noggrannhet i projektering och 
utförande.

Tälttraversen är en nödvändig investering och är bra för arbetsmiljö men går ej att räkna 
hem med produktivitetsökning enbart. 

Med högre kapacitet hos traversen hade större ”paket” av byggelement kunnat lyftas till 
aktuellt våningsplan. 

Stomkompletteringen blev mer omfattande än planerat. 

Trång sektor i montage är installationer och leverans av inredning. 

Störningar som negativt påverkat montagearbetet kan grupperas i egenskaper som berör 
1/bjälklag, 2/ balkonger och loftgångar, 3/ hiss och trappor, 4/ väggelement, 5/ 
logistiken, 6/ väderskydd och 7/säkerhet. En felanalys är värdefull för att finna 
förbättringsmöjligheter. 
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Vid ett flertal tillfällen har det förekommit felleveranser, särskilt leveranser där det saknats 
material, och det har inneburit störningar i monteringsprocessen. Eftersom dessa typer av 
fel påverkar montaget negativt på ett flertal sätt bör åtgärder sättas in för att de skall 
minimeras.

Upparbetningen (inlärningseffekt) i etapp 2 är tydlig. Stor erfarenhet och effektivitet kan 
skapas i en montagegrupp och montagetiden bör rimligen successivt kunna reduceras. 
Eftersom montaget inte är direkt beroende av andra yrkeskategorier bör dessutom arbete i 
skift vara en möjlighet för att ytterligare sänka produktionstiden.

Tidsåtgången för höjning av väderskyddet vid Limnologen har till stor del styrts av en 
tidsödande vindstabilisering in mot huskroppen och därmed borde en självstabiliserande 
variant av väderskydd vara att föredra2.

En annan utformning av väderskydd och travers med längre utskjutande del (överhäng) 
hade i princip gjort det möjligt att lyfta av hela ställage från öppna lastbilar med hjälp av 
traversen i taket på väderskyddet. Om en kraftigare travers kunde användas finns också 
möjligheten att skära ned på tiden det tar att hämta varje element på markplan.  
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2. Gustafsson, Å., Vessby, J. & Rask, L-O: Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av 

flerbostadshus med trästomme. Del 2: Faktorer som påverkat tidseffektiviteten vid projekt Limnologen, Växjö, 2007.
Rapport nr 46/2008. Institutionen för Teknik och Design, Växjö universitet. 2008. 

3. Jarnerö, K., Vessby, J., Gustafsson, Å. & Rask, L-O: Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av 
höga flerbostadshus med trästomme. Del 1: Probleminventering vid projektet Limnologen, Växjö, 2007. Rapport nr 
43/2008. Institutionen för Teknik och Design, Växjö universitet. 2008. 

4. Rosenkilde, A., Jarnerö, K. & Axelson, M.; Flervåningshus med trästomme – Uppföljning av Kv Limnologen och 
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6. Serrano, E. (red.): Uppföljnings- och dokumentationsprojektet Limnologen. Översikt och delprojektrapporter. Rapport 
nr 47/2008, Institutionen för Teknik och Design, Växjö universitet. 2008. 
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2 Detta problem har uppmärksammats av Martinsons Byggsystem AB och man har utvecklat ett förbättrat system 
för väderskydd och lyft.  

http://vxu.se/td/bygg/trabyggstrategi/limnologen
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3.2 Kv. Hyttkammaren, Falun – en systembeskrivning 

Presentationen av flerbostadsprojektet Hyttkammaren i Falun struktureras efter byggprocessens 
skeden i form av programskede, projektering och produktion. Avrapporteringen påbörjas dock med 
en sammanfattning av projektet och avslutas med en kortare analys och summering.

Sammanfattning

Det råder inget tvivel om att kvarteret Hyttkammaren i Falun har varit ett banbrytande och 
inspirerande projekt för alla inblandade parter. Ingen av de inblandande aktörerna hade större 
erfarenhet av flerbostadshus byggda med massiv trästomme. Skepsis rådde hos vissa tongivande 
aktörer, inte minst från ledningen i byggföretaget. Med facit i hand, uttalar sig dock denna 
ledning nu, som förespråkare för trä vilket kan ses som en helomvändning till träets fördel. 

Under projektets gång har flera oväntade problem dykt upp. Ljud- och brandproblematiken 
har krävt stora insatser av både beställare, konstruktörer, leverantörer, entreprenörer och 
myndigheter. Lösningar har tvingat fram revideringar av hushöjder och ytbeklädnader. Främst 
har skillnader i ljudkrav mellan olika länder utformat en omfattande bjälklagsrevidering . Alla 
invändiga träytor har vidare brandskyddats med gips och för att behålla en invändig träkänsla 
har en vägg i vardagsrummen klätts med en träskiva. Träpartier i fasaden har 
barndskyddsimpregnerats samt målats med flamskyddad färg. Ur fuktsynpunkt har den massiva 
träkonstruktionen varit föredömlig. Eventuellt regn under väggmontaget har inte medfört 
någon förhöjd fukthalt. Bjälklagets utformning med fabriksmonterad gummiduk på översidan 
har också visats sig vara ett utmärkt komplement till fuktskydd. Som yttre skydd använde sig 
entreprenören av tält och presenningar, 15 x 15 meter. Tälten lyftes av och på med byggkran. 
Arbetsledningens erfarenhet och bestämda uppfattning var att stommontaget gott kunnat 
utföras utan tält. Som uppvärmningssystem används golvvärme. Montaget av detta system 
innebar dock många moment och håltagningar genom massiva träinnerväggar, vilket krävde 
stort utrymme i tidplanen.

Arbetsplatsens arbetsledning har genomfört veckovisa arbetsplatsmöten med alla yrkesgrupper 
representerade. Samverkan och samarbete har, tillsammans med en arbetsplats präglad av 
trästommen, utgjort en utmärkt arbetsmiljö, prisad av alla på arbetsplatsen. 

Programskede

Utformning av detaljplanen för kv. Hyttkammaren [1]

I början av 2000-talet blev Kopparstaden, Faluns kommunala bostadsbolag, ägare till kv. 
Hyttkammaren 9. Det fanns då inget konkret byggprojekt i åtanke, men Kopparstaden ville 
expandera i innerstaden då en större del av deras befintliga fastighetsbestånd i Falun ligger i 
periferin av staden. Den detaljplan som fanns vid tidpunkten för Kopparstadens övertagande av 
fastigheten var detaljerad och i enlighet med hur detaljplaner normal utformades i Falun där 
faktorer som t ex byggrätt, taklutning och byggnadshöjd redovisades. De första konkreta 
tankarna kring att bygga flerbostadshus i trä kom först under 2004 då styrelsen för 
Kopparstaden började diskutera träbyggnad. Argumenten som framfördes var att ”Vi bor ju i 
trästaden – ska vi då inte bygga i trä?” Vid årsskiftet 2004/05 började planerna på att bebygga 
fastigheten ta form och en första diskussion inleddes mellan Stadsbyggnadskontoret i Falun och 
Kopparstaden. En oro fanns att detaljeringsgraden i gällande detaljplan skulle låsa exploatören 
till vissa byggsystem medan andra skulle försvåras. Båda parter var överens om att en mindre 
detaljerad plan däremot skulle underlätta byggande av t.ex. hus med trästomme. 

Den nya detaljplanen upprättades av SWECO, på uppdrag av Kopparstaden. Arbetet gjordes 
under 2005-2006 och tog ca 1 år. I detta fall var Stadsbyggnadskontoret till viss del med i slutet 
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av detaljplanearbetet, dock utan att ta extra betalt för detta. En anledning var att man ville att 
detaljplanen skulle bli klar i tid så att processen med initiativprojektet Hyttkammaren inte 
skulle försenas. Från Stadsbyggnadskontorets sida kunde detta också motiveras av att man hade 
ett egenintresse av att prova på att arbeta på ett nytt sätt, med mindre styrande detaljplaner. 
Resultatet blev en mer flexibel detaljplan än tidigare som möjliggör olika tolkningar som kan 
komma att underlätta trähusbyggande. T.ex. har tidigare krav om taklutning tagits bort och 
angiven byggnadshöjd har ersatts av antal våningar som får byggas. 

Kopparstadens initiativ [2]

I maj 2006 utlyste Kopparstaden en entreprenörstävling för uppförandet av 
träbyggnadsprojektet kv. Hyttkammaren. Totalt anmälde 4 entreprenörer intresse att deltaga i 
projektet varav slutligen 3 lämnade in förslag i slutet av oktober. Under drygt en månad 
utvärderade Kopparstaden anbuden och presenterade i anslutning till träbyggnadsseminariet i 
Falun den 7 december det vinnande förslaget. Kopparstaden valde ett förslag från HMB 
Construction, i Falun. Förslaget är ritat av Mondo Arkitekter och som stomleverantör 
presenterades KLH Inland Wood i Orsa.

Vinnande förslag [3]

Det vinnande förslaget ritades av Mondo Arkitekter och Jüri Raudsepp. Enligt Mondo 
Arkitekter var ambitionen att skapa ett hus som smälte in med de kringliggande gamla husen, 
men som samtidigt är modernt. 

Figur 10. Vinnande förslag i arkitekttävlingen ritat av Mondo Arkitekter. 

Arkitekturen är inte riktad mot en särskild målgrupp, utan det är komforten som ska locka 
hyresgäster. En grundtanke i projektet är att erbjuda en hög komfort i boendet. Vattenburen 
golvvärme i alla lägenheter är en viktig komfortfaktor. Andra faktorer är hög luftkvalitet, bra 
möblerbarhet samt ljusa lägenheter och trapphus. Alla trapphushissar går ända ner i det 
underjordiska garaget. De flesta av lägenheterna har dubbla balkonger – en på varje sida av 
huset. Husen byggs med trästomme bestående av KLH:s massiva träblock men innehåller även 
i övrigt mycket trä. Det finns dock inget egenvärde i att bygga allt i trä, utan material väljs med 
förnuft efter principen, rätt material på rätt plats. Därför väljer Kopparstaden t.ex. klinkergolv i 
bad samt parkett i alla andra rum. 

Projektering

Områden som brand, ljud, och tillgänglighet har ofta varit uppe för diskussion under 
projekteringsprocessen och även varit huvudtema under de samrådsmöten som hållits. I flera 
fall har projekteringsarbetet resulterat i nya tekniska lösningar och utföranden jämfört med vad 
som var förväntat under programskedet. De mest påtagliga förändringarna härrör av reviderade 
lösningar för att uppnå satta brand- och ljudkrav. När det gäller tillgänglighet har ”Bygg ikapp 
handikapp” varit det styrande dokumentet. 
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Projekteringsprocessen – brand [4,5]

Tidigt i projektet togs en brandskyddsdokumentation fram, men denna har under 
projekteringens gång kompletterats med krav från brandmyndigheten. Brandmyndigheten har 
under projektets gång också granskat handlingarna och kommit med åsikter. Överlag har 
granskningen upplevts som extra hård när detaljer som t.ex. att luftspalten bakom fasadpanelen 
granskats och ifrågasatts som en brandrisk. Den hårda granskningen tros dock bero på en viss 
osäkerhet och ovana att behandla byggnader av denna typ, och därför antas granskningen ha 
utförts med en viss säkerhetsmarginal.   

Från början var ambitionen att använda vanligt trä i kombination med cementbaserade skivor, 
där skivorna fungerar som brandförhindrande avstängningar i vertikalled. Efter de första 
samrådsmötena och kontakterna med brandmyndigheten var flera frågor angående 
fasadutformningen oklara och bland annat fördelningen mellan trä och cementbaserade skivor. 
För att snabba på processen och komma vidare i projektet undersöktes en ny väg där träpanelen 
skulle vara brandskyddsimpregnerad vilket innebär att den är typgodkänd för placering i fasad 
på en Br1 byggnad. Alternativet till detta var att utföra lägenheterna med boendesprinkler, 
vilket emellertid aldrig var något alternativ från Kopparstadens sida. Önskemål om att använda 
en större mängd trä än vad kraven angav i kombination med förutsättningen att sprinkler inte 
skulle användas, bidrog därför till valet av brandskyddsimpregnerat trä på utsatta delar av 
fasaden. Jämfört med ursprungsförslaget fick fasaden nu en betydligt större andel trä, men består 
också av stora ytor skivor för att på så sätt framhäva träpartierna.

Trapphusen betraktas som utrymningsvägar och det råder därför strängare krav på ytskikt, 
vilket inneburit att samtliga väggar beklätts med brandgips. I lägenheterna råder inte samma 
ytskiktskrav på obrännbart material som i trapphusen, vilket medfört att varje lägenhet har en 
vägg som bekläs med KLH:s ytskiktpanel. På nedanstående bild kan den slutliga 
fasaduppbyggnaden ses, där cementbaserade skivor färglagts med röd färg, 
brandskyddsimpregnerat trä med orange och vanligt trä med gult.

Figur 11. Fördelning av cementbaserade skivor, brandskyddsimpregnerat trä samt vanligt trä. 

Projekteringsprocessen – ljud [4,5]

I anbudet från HMB fanns ett första teoretiskt framräknat bjälklag uppbyggt av 60 mm 
nätarmerad betong i bjälklagets överkant, vilket gjorde att bjälklaget både blev tyngre samt gav 
plats för ingjuten golvvärme. Under betongen fanns i tur och ordning tätskikt, 
stegljudsisolering, KLH-skiva, ljudprofil, isolering och takgips. Totalt slutade denna 
konstruktion på en tjocklek av ca 320 mm. Denna konstruktion valdes dock bort beroende av 
att de teoretiska värdena helt enkelt inte motsvarade de praktiskt uppmätta. I konstellationen 
HMB, KLH och Mondo stod KLH för projektering och montage av stommen vilket gjorde att 
de ville säkerhetsställa att den teoretiskt beräknade bjälklagskonstruktionen även praktiskt 
klarade ljudkraven. Hade projektet genomförts i Österrike hade KLH redan ett stort urval av 
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typgodkända bjälklagslösningar, men då andra ljudkrav förelåg tog KLH initiativ till att testa 
vald bjälklagskonstruktion. Genom att bygga upp ett 40 m2 stort bjälklag och testa detta fick de 
möjlighet att se vad bjälklaget klarade i praktiken. Föreslagen bjälklagslösning klarade då inte 
kraven och det största problemet fanns i det lägre frekvensomfånget mellan 50-100 Hz. Genom 
att bygga och testa flera olika bjälklagslösningar arbetade sig KLH fram, men ändringar i 
bjälklaget gjorde enbart att ”problemet” flyttade sig. Först när de hade uppnått en tjocklek på 
ca 500 mm hittade de en bjälklagskonstruktion som både klarade en teoretisk beräkning samt 
en praktisk mätning.

Figur 12.       Bjälklagselement lyfts på plats. Figur 13.      Bjälklagselement på plats. 

De svenska kraven är generellt högre jämfört med de österrikiska, vilket var en av orsakerna till 
att KLH ville verifiera sina bjälklagskonstruktioner under verkliga förutsättningar i deras labb. 
Med tanke på husets totala höjdändring till följd av den ökade bjälklagshöjden var det både tur 
och skicklighet att Kopparstaden redan i ett tidigt skede styrde utformningen av detaljplanen 
till att begränsa antalet våningar och inte bygghöjden.  

Projekteringsprocessen – fukt [5]

Som väderskydd valdes fabrikatet SMIRECO. Konceptet är lätt att arbeta med då byggplatsen 
har en kran, och väderskyddet kan då snabbt följa med våningarna upp. Efter tillverkning av 
massivträblocken, som för övrigt endast tog tre dagar för hela projektet, plastas samtliga 
moduler in för att klara transport och den första tiden på byggarbetsplatsen. Vid montaget 
öppnas sedan inkapslingen enbart vid anslutningarna för att på så sätt inte riskera onödig väta. 
Som ett komplement till väderskyddet har samtliga bjälklagselement försetts med en 
fabriksmonterad gummiduk på översidan, som både klarar slitage och ihållande regn.

KLH garanterar att deras block har en fuktkvot på 12 % med en variation på högst plus/minus 
2 %. Kopparstaden kände ingen oro för att detta skulle avvika, men ville säkerhetsställa att 
övrigt lösvirke som byggs in kontrollerades så att även det hade godkänd fukthalt. Detta har 
kontinuerligt utförts av entreprenören genom en omfattande kontrollplan.  

Produktion

Produktionsskedet [6]

Byggnadsarbetena påbörjades officiellt i december 2006, men först under hösten 2007 började 
huset ta form. Stora delar av våren 2007 gick åt till projekteringsarbete och när det var dags för 
grundläggning var detta ett omfattande arbete delvis beroende av besvärliga markförutsättningar 
med pålning som följd, men också önskemål om ett stort garage i källaren. Källarbjälklagen 
färdigställdes under september och början av oktober, och den 24 september anlände den första 
lastbilen med väggelement från KLH:s fabrik i Österrike. 
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Figur 14.    Leverans av de första väggblocken. Figur 15.  Första blocket i luften. 

Enligt tidplanen förväntades montaget pågå under totalt 8 veckor. Stommontaget påbörjades i 
vecka 39 och pågick fram till och med slutet av vecka 47. Under denna tid låg arbetet med 
stommen nere under två veckor, så den verkliga tiden för stommontaget ligger på ca 7 veckor. 
Montaget av stommen inleddes med att KLH skickade upp en montageledare och två 
montörer medan totalentreprenören fick avsätta tre man som skulle assistera KLH:s 
montagepersonal. Samarbetet mellan HMB och KLH har fungerat mycket bra och redan innan 
stommen var färdigmonterad kunde KLH lämna över det kvarvarande montaget till HMB som 
avslutade stommontaget med sin egen arbetsstyrka. Totalt har ca 8000 m2 vägg levererats och 
monterats under projektets gång och sammanlagt har det anlänt ca 30 lastbilar med vägg och 
bjälklagselement under byggtiden. Kontinuerligt under montaget av stommen har 
utfackningsväggar, fönster och tak monterats. Direkt när stommen på hus 2 var monterad 
påbörjades arbetet med att täta huset genom att då färdigställa väggar och tak och i 
månadsskiftet november/december var även detta arbete till största del utfört på hus 1. Under 
våren 2008 har arbetena i huvudsak varit koncentrerade på att färdigställa installationer och 
ytskikt, med mål att släppa in de första hyresgästerna under sommaren 2008. 

Analys och summering 

Under våren och försommaren 2008 har beställare, entreprenör och underentreprenörer fått ge 
sin syn på projektet, i samband med att deras åtagande gått mot sitt slut. I stora drag omnämns 
speciellt den bärande stommen med tillhörande stomkomplettering men också synen på 
framtida träbyggnadsprojekt. En summering av dessa intervjuer följer nedan. 

Massiva träväggar [7,8]

Infästningar i de massiva träväggarna har varit enkelt. Dock har ett omfattande spårningsarbete 
för elinstallationer i väggarna utförts. Spår för rör och utrymme för dosor har gjorts i efterhand. 
Arbetet hade avsevärt förenklats om spårning varit utfört från fabrik i så stor omfattning som 
möjligt. Typlösning för genomföringar ur brandsäkerhetssynpunkt för ventilationsdragningar 
saknades från början. Lösningar på plats hade kunnat undvikas genom tidigare engagemang från 
projektören. Håltagning för el-dragning och även för dragning av golvvärmerör kunde ha varit 
utförda från väggleverantören. Det hade sparat mycken tid och utgjort en stor 
arbetsmiljöförbättring.  

Träbjälklag och bjälklagskomplettering [7,8]

Träbjälklaget har varit bra ur håltagningssynpunkt. Ur brandsynpunkt var inte principerna för 
brandtätning klargjorda i tid. Lösning på plats medförde en problematisk start på 
installationsarbetet. Underentreprenörer efterlyser bättre kunskap, samarbete och 
framförhållning från projektörerna i dessa frågor. Installationsutrymmet för elinstallationer på 
bjälklagets undersida, 45mm, var snävt tilltaget. Regeln, 45x45, borde ha varit nerkortlad 25 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-30-

mm. Detta för att ge plats åt en fri rördragning. Nu har rören förlagts i stråk, där regeln kapats 
bort. Det har medfört längre rör och därmed dyrare installation. Förläggning av golvvärmerör 
med principen som på Hyttkammaren, tar dubbelt så lång tid som traditionell najning på 
överkantsarmeringen i ett betongbjälklag. Det har medfört en avsevärt högre arbetsinsats än 
planerat. Cellplasten, som värmerören förläggs i, skulle kunnat ha en högre prefabgrad. Spår i 
två riktningar hade kunnat förenkla installationen något.

Framtida projekt [7,8]

Problematiken kring trästommen är ny för alla inblandade, bortsett från KLH. Detta har 
medfört sena lösningar med följande förseningseffekter vilket också gjort det svårt att 
dimensionera arbetsstyrkan. UE efterlyser, trots veckovisa planeringsmöten, bättre engagemang 
från totalentreprenören för att undvika komprimerade och stressade kompletteringsinsatserna i 
projektets slutskede. De samlade erfarenheterna från projektet är dock goda. Kommentarer som 
” Vi kommer gärna med i ett liknande objekt” och ”Om ett nytt trästommeobjekt byggs på 
orten, kan vi komma med alternativa, bättre, lösningar baserade på erfarenheten från detta 
objekt” är inte ovanliga. För flera underentreprenörer har trästommen på Hyttkammaren 
medfört nya arbetssätt och därmed nya lösningar. Stommen har inneburit både för- och 
nackdelar. En väderskyddad arbetsplats har också inneburit fördelar ur arbetsmiljö- och 
kvalitetssynpunkt. UE har många idéer om alternativa arbetssätt och utföranden inför 
kommande objekt som kan tillvaratas av en beställare. En höjd prefabriceringsgrad med 
förberedelse för installationer är högt rangordnat på den listan. Det medför en tidig och precis 
projektering och planering baserad på erfarenheter från Hyttkammaren och liknande projekt i 
Sverige. Den erfarenheten finns både lokalt, där objekten genomförts, och centralt samlat hos 
Träbyggnadsstrategin.

Referensdokument. 
[1]  Hyttkammaren – Stadsbyggnadskontoret i Faluns initiala engagemang, september 2006. 
[2]  Samtal med kopparstaden, september 2006. 
[3]  Informationstext till hemsidan, januari 2007. 
[4]  Avstämning under projekteringen med Tommy Lövenvik, HMB, den 17 september 2007. 
[5]  Avstämning projekteringsfasen: Lägesrapportering och tillbakablick efter samtal med Christer Borgström, 

Kopparstaden, den 11 september 2007.  
[6]  Nedslag i produktionen 1 – Statusbeskrivning och tillbakablick, december 2007. 
[7]  Intervjuer med entreprenörer, våren 2008. 
[8]  Sammanfattning av intervjuer med underentreprenörerna Hiss, Vent, VS och EL i objektet Hyttkammaren, 

våren 2008. 
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3.3 Kv. Älvsbacka strand, Skellefteå – en systembeskrivning 

Byggfakta

Älvsbacka strand är ett flerbostadsprojekt där aktörerna bygger i egen regi och lägenheterna säljs 
som bostadsrätter med ekonomisk förening bakom. För försäljning har Svensk 
Fastighetsförmedling anlitats. Byggnadens stomme baseras på planelement av massivträ som 
kombineras med trävolymer för våtrum dvs utrymme för kök, bad och tvätt. I första etappen 
uppförs ett av de tre planerade flerbostadshusen. Montaget startade v 5 och inflyttning har skett 
i månadsskiftet juni-juli 2008. 

Bakgrund

Skellefteå är en stad med lång tradition av träbyggnader. Trä var länge basen i byggandet och 
under 1900-talets första hälft var alla tvåvåningshus, lador och trottoarer i stadskärnan byggda i 

Antal lägenheter 18 st (7 st 3:or, 9 st 4:or, 2 st 5:or) 
Våningar 6 
Lägenhetsstorlek 84,4 kvm (snitt) 
Bruttoarea 2128 kvm 
Byggnadsarea 329 kvm 
Boarea 1520 kvm 

Produktionskostnad ca 33 Mkr varav entreprenad21,5 Mkr (bygg + mark) 
Kostnad/kvm (BOA) ca 22 tkr varav entreprenad14 tkr 
Insats 14 tkr/kvm (snitt) 
Årsavgift 0,666 tkr/kvm (snitt)  

Aktörer
Beställare/Byggherre Bigg i Trä 
Stomleverantör Martinsons Byggsystem och Lindbäcks 
Arkitekt White Arkitekter 
Konstruktörer Martinsons byggsystem (stomme),  WSP (grund) 
Geoteknik WSP Group AB 
El El-consult AB 
VVS VVS-konsulterna i Skellefteå AB 
Sprinkler Bravida Sverige AB 
Brand Brandkonsult L Abrahamsson 

Totalentreprenör Lindbäcks 
UE stomme Martinsons Byggsystem 
UE El E/S Installation och Bravida 
UE Vent Bravida 
UE VS Bravida 
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trä. På grund av lågkonjunktur och låg inflyttningsgrad har det under de senaste 10-15 åren 
byggts väldigt lite bostäder i kommunen. Skellefteå var en av tre kommuner som deltog i 
Nationella träbyggnadsstrategin med ett initiativprojekt. I kommunen finns mycket kompetens 
att utnyttja när det gäller trä och därför tackade man ja till denna utmaning.

I Skellefteå fanns ett antal alternativ till byggbara tomter och aktörer som kändes intressanta att 
ta med sig på denna resa. Området Älvsbacka Strand är en attraktiv stadsdel, öster om centrum. 
Bakom byggprojektet på Älvsbacka finns ett unikt samarbete mellan Martinsons Byggsystem 
från Bygdsiljum, Lindbäcks från Piteå/Öjebyn och White Arkitekter. Alla tre har goda 
erfarenheter från tidigare träbyggprojekt. Koncept som uppförts i Skellefteå är ett totalåtagande, 
från idé till färdig produkt, med hög grad av industrialisering, där frågeställningar genom hela 
bygg-processen har lyfts fram, behandlats och optimerats. Det satsas på tydlig struktur och klara 
gränsdragningar mellan ansvarsområden. Den gemensamma utgångspunkten för företagen är en 
stark övertygelse om träets framtid.  

Planering och projektering 

När det blev klart att det skulle till ett nytt bostadsområde i Skellefteå behövdes även en ny 
detaljplan tas fram. Denna process blev en långt utdragen historia med överklagningar och idel 
framskjutet datum för byggstart. Detta har inneburit att tiden för projektering varit ovanligt 
lång. Den stora frågan har varit den skuggbildning som husen väntas ge mot befintlig 
bebyggelse. Både placering och våningsantal har förändrats, liksom planlösning. 

Utformning 

Varje plan består av tre lägenheter och alla har balkong eller uteplats mot södra älvsbrinken, se 
figur 16. Ytterlägenheterna mellan våning 6 och vindsvåningen är utförda i två plan. 
Balkongbjälklagen består av ett plattbjälklag i massivträ som förses med trätrall. Planlösningen är 
öppen och fönsterpartierna är stora för maximalt ljusinsläpp. Golven är försedda med ekparkett 
och väggar har gips + tapet invändigt. 

Figur 16.  Planlösningar i Älvsbacka projektet. 

Trapphuset blir ljust och öppet. Väggar kläs med gips som målas.  I innertaket används 
träullsisolering och golvet utförs med klinker. Trappans vangstycken utförs med limträ, stegen 
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blir formgjuten betong med klinker ovanpå. Hisschaktet utförs med massivträväggar som 
kompletteras med en stålram.

Stabilisering

Byggsystemet består av våtrumsvolymer som dockas ihop med stommens planelement i 
massivträ. Stabiliserande delar är ytterväggar och två innerväggar per plan, se figur 17. Som 
stabiliserande element fungerar massivträskivorna som förankras genom skråskruvning och 
beslag. Byggnaden är förspänd med dragstag, ingjutna I betongplattan och skarvade genom hela 
byggnaden, för att ta hand om de stora lyftkrafter som uppstår på höga och relativt lätta 
konstruktioner. Bjälklagen bär över kortaste riktningen i byggnaden och ingår i det 
stabiliserande systemet genom att överföra laster från fasad till stabiliserande väggar inne i 
byggnaden.

Figur 17. Principlösning i Älvsbacka projektet. 

Brand

Som brandskydd och för att få möjlighet att använda träfasad på alla våningar, har 
boendesprinkler installerats. Denna skyddsåtgärd är användbar i alla typer av bostadshus, 
oberoende av stommaterial eftersom det första som fattar eld i en lägenhet är inredningen. 
Varje lägenhet räknas som en brandcell. Sprinklern reagerar på värme. Det är endast de 
sprinklers som blir utsatta för värme som löser ut och detta sker vid en temperatur på 68 
grader. I bastun är motsvarande temperatur 141 grader. Sprinklersystemet är dimensionerat för 
4 sprinklers åt gången, dvs 240 l/min. Anläggningen är kopplad till SOS Alarm. Om en 
sprinkler löser ut finns räddningstjänsten på plats inom 10 min. 

Akustik

Byggnaden klarar ljudklass C. Vissa anslutningar klarar klass B och ända upp till klass A. 
Ljudkrav mellan lägenheterna klaras genom att man använder dubbla väggar med luftspalt och 
isolering mellan. Direktljud genom golv och tak förhindras också av luftspalt och isolering, se 
figur 18. Stomljudet har en särskild lösning som är patenterad av Martinsons. Här skiljer man 
på upplagsytor för bjälklag och undertak. Bjälklaget läggs upp på väggar på en ljuddämpande 
gummilist (sylomer) medan undertaket hängs in på den yttersta lamellen i väggen. På så vis 
finns ingen kontakt mellan dessa byggdelar och ljudöverföringen blir minimal. Överföring av 
installationsljud mellan lägenheterna undviks genom att låta avloppsröret löpa i ett ljudisolerat 
schakt.
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Figur 18. Sektion i Älvsbacka projektet. 

Fukt

Industriellt byggande ger möjlighet till fuktsäkring genom hela 
byggprocessen. Från fabrik täcks byggdelarna in i skyddande plast 
och fraktas till byggplatsen. Montage sker väderskyddat. 
Byggelementen körs in under ett tält och lyfts med travers till sin 
plats i byggnaden, se figur 19. Extoler är ett nyutvecklat 
montagesystem med kombinerat väderskydd och travers som 
ersätter kran på bygg-platsen. I dagsläget har traversen lyftkapacitet 
på 6 ton och fri spännvidd på 18 m, men strukturen klarar 10 ton 
och 25 m. Systemet är uppbyggt av sex master med en 
överbyggnad som glider med byggnaden uppåt vartefter 
våningsplanen monteras. Arbetsmiljön inne i tältet är utmärkt och säkerheten för byggarna hög. 

Figur 19. Väderskyddssystemet i Älvsbacka projektet. 

Installationer 

Med tidigare erfarenheter från bl a Inre hamnen har Martinsons valt att testa en ny placering av 
installationer. För detta projekt förläggs horisontell dragning av installationssystem sk ”slitsar” 
längs ytterväggarna. Här kopplas alla ledningar ihop i sina system och slitsen stängs med gips. 
Vertikala rör t ex avloppsstammar och ventilation dras i schakt som löper genom 
våtrumsvolymerna. Schakten knyts samman tre och tre i egna brandceller.
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Miljö- och klimatfrågor 

Ett miljöprogram togs fram för projektet. Syftet med detta dokument är åskådliggöra vilka 
gemensamma målsättningar som projektets aktörer har utifrån ett miljöperspektiv, t ex vilka 
mätningar som ska genomföras, vilka protokoll som ska tas fram och vilka ansvariga personer 
som finns för utvalda områden. Kvalitetsansvarig var pådrivande i att få in efterfrågade 
materialspecifikationer och att beställa mätningar, t ex för temografering och ljud. Detta 
dokument kommer även att användas som erfarenhetsåterföring för att driva byggsystemet mot 
en tydligare miljöprofilering. 

Produktion - tillverkning, transport och montage 

Stommens delar förtillverkas på fabrik, emballeras och transporteras på lastbil till byggplats. 
Lossning sker i montagesystemets lyftzon, under traversen. Tanken är att vald produktions-
metod ska gynna just-in-time leveranser, men för Älvsbacka har det funnits stora ytor 
runtomkring och därför har viss lagring av byggdelar förekommit. 

Väggar

Väggar består av den korslimmade massivträskivan som bärande del enligt figur 20 nedan. När 
trä korslimmas fås en styv skiva som sväller och krymper minimalt eftersom fiberriktningarna 
motverkar varandra. Antalet skikt beror på belastningen. Denna skiva kompletteras på fabrik till 
färdig vägg med gips, isolering, panel och urfräsningar för eldosor och fördragning av tomrör 
för elledning. Väggar tillverkas våningshöga.

Bjälklag

Bjälklagen utgörs av ett kassettbjälklag där liv och fläns av limträ bär upp en massivträskiva, se 
figur 20. Utrymmet mellan liven fylls med mineralullsisolering och installationer. I trapphuset 
och som balkonggolv ligger plattbjälklag i massivträ. Massivträskivan korslimmas på fabrik till 
en elementbredd på 1200 mm och med längd utifrån spännvidd i byggnaden. Beroende på 
spännvidden, bestäms antalet skikt i skivan. För Älvsbacka används en treskiktsskiva. Om det är 
möjligt limmas bjälklagen ihop på fabrik till dubbel bredd för ett effektivare montage. 

Figur 20. Kassetbjälklag och väggelement i Älvsbacka projektet. 
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Våtrumsvolymer 

Placering av kök, badrum och tvättutrymmen har i detta 
projekt samlats till varandra och utgörs av en sk 
våtrumsvolym. Denna volym dockas ihop med 
kassettbjälklaget. Det finns tre våtrumsvolymer per plan, 
en i varje lägenhet. Väggar, golv och tak till volymerna 
tillverkas på separata produktionslinjer och monteras 
sedan ihop till en färdig modul. Efter montering 
färdigställer hantverkare all invändig inredning dvs 
målning, golvläggning samt köks– och badrumsinredning. Även installationsarbeten görs på 
fabrik. Våtrumsvolymen är ”färdig” när den lämnar Piteå, det återstår att koppla ihop 
installationer och stänga schakten på plats. 

Montage

Montaget sker i en sju-dagars-cykel. Dag 1 sker utsättning, montering av styrlister och 
komplettering av föregående moment. Sedan är det 2-3 dagar för montering av ytterväggar, 
innerväggar och volymer och slutligen 1-2 dagar för bjälklag och 1 dag för balkonger.  

Montaget påbörjas genom att byggblocken som ska monteras lossas i avlastningszonen innanför 
tältet. Traversen hämtar blocken och lyfter upp dem på våningsplanet. Montaget startar längst 
bort för att undvika höjning och sänkning av tältet. En styrlist skruvas i betongplatta eller 
bjälklag för att få blocket rätt placerat. Sedan fästs väggblocket med skruv till styrlisten. Väggar 
fogas samman med skråskruvning och förankras i bjälklagen med infästningsbeslag som överför 
och tar ned laster. Bjälklagen sammanfogas med en nedsänkt slits som spikas. Våtrumsvolymer 
förankras i bjälklaget med både skruvning och beslag. 

Figur 21. Montagearbete i Älvsbacka projektet. 

Färdigställande och Förvaltning 

Det färdiga resultatet står nu på Älvsbacka Strand och 
utstrålar kompetens. Det är en byggnad som både rosas 
och kritiseras för sin färgsättning, men innanför skalet 
döljer sig stor kunskap från väl etablerade byggsystem-
leverantörer och en träkunnig arkitekt. Trästommen är 
funktionell och säker för såväl stabilitet som brand och 
fukt. Även akustiskt finns mycket positivt att hämta. 

Eftersom byggnaden är nyinflyttad, så har ingen 
utvärdering gjorts bland de boende, däremot finns 
verifierade åsikter om att detta har blivit ett lyckat projekt som uppfyllt alla förväntningar.



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-37-

Fördelaktig utformning 

Invändigt har väggarna klätts med gips och tapet. Ett icke brännbart ytskiktsmaterial är ett krav 
för en byggnad med bostäder över 4 vån. Att boendesprinkler används betyder i vissa fall att 
synligt trä får användas på vissa väggar invändigt, men i detta fall har detta “tekniska byte” 
medfört att fasaden får ha träpanel i alla 6+1 våningar. Som golvmaterial har ekparkett valts till 
alla lägenheter. Bad- och tvättutrymmen är utrustas med kakel och klinker. Badrummen har 
golvvärme i form av elslingor. Allmänt har dessa bostadsrätter en hög standard och ett modernt 
uttryck.

Ljudmiljön mellan lägenheter och till trapphus är sånär klassad som ljudklass B, dvs bättre än 
standard och därmed väldigt liten ljudöverföring. Det är stegljudet som är svårast att eliminera 
och anslutningen mellan ytterdörr och trapphus medför en liten ljudöverföring, men enligt 
besökare och hyresgäster är det utan anmärkning och till och med över förväntan. 

Under hela byggtiden har företagen bakom projektet haft en person som fungerat som länk 
mellan bostadsrättsföreningen och projektets aktörer. . Dessutom har man erbjudit de blivande 
bostadsrättsinnehavarna ett antal personliga tillval gällande köks- och toalett-inredning, ytskikt 
och flytt eller borttagning av vissa innerväggar. Både information och tillvalserbjudandet har 
varit mycket uppskattat. 

Osäkerheter kring förvaltningsfrågor 

Ur underhållssynpunkt kan det finnas en risk att ytskikten förändras något vid rörelser i 
trästommen, men både den korslimmade träskivan som väggarna består av och de dragstag som 
stabiliserar byggnaden, ska hindra rörelser och motverka sättningar. 

Fasadens limträpanel är målad med akrylat och spås ett underhållsintervall på 8-10 år. Det 
kommer att krävas en hel del pill med maskeringstejp för att behålla fasadens färgvariation i de 
olika partierna och för att inte få färg på aluminiumlisterna. Hur panel vid knutar och fönster 
ser ut om ett par år återstår att se, då man valt en utformning som innebär ett ytterst litet 
överlapp.

Energiförbrukning är ett osäkert kort med tanke på det valda ventilationssystemet med 
mekanisk frånluft utan värmeåtervinning.

Framtidsfrågor, förbättringsmöjligheter 

Även om träbyggnadstekniken har fungerat 
bra i detta projekt finns några områden där 
utvecklingsinsatser kan bli aktuella. Överlag 
är det en ovan situation att planera de olika 
arbeten som finns inom ett industriellt 
byggsystem eftersom byggtekniken är 
relativt ny och regelverk kring 
upphandlingar har inte hängt med i 
utvecklingen. Både leverantören och 
entreprenören lär sig hela tiden att 
kommunicera ut vad som är viktigt för de 
olika aktörerna att ta till sig och 
utvecklingen går framåt i alla led. 
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Tidskrävande arbetsmoment 

Trapphuset har varit ett arbetsmoment som tagit mycket tid, ca 1 vån/vecka att färdigställa. 
Om det går att förtillverka trapphuset som volymer vinns mycket tid. 

Stommontaget har det inte varit några som helst problem med. Passningen av både volymer 
och planelement har varit prickfri. Däremot har kompletteringsarbeten ställt till en del problem 
i tidplanen. Dessa arbeten har planerats av Lindbäcks enligt sina tidigare erfarenheter från 
totalentreprenader för sitt eget byggsystem. Dialog har hållits med Martinsons, men i sina 
tidigare projekt har Martinsons varit stomleverantör och alltså inte själva monterat sitt 
byggsystem, därför har inte alla erfarenheter från tidigare projekt följt med. Dessutom är detta 
ett reviderat byggsystem och några moment har förändrats sedan tidigare. De moment som 
varit betydligt mer tidskrävande än kalkylerat är gips i undertak och här har man behövt sätta in 
resurser för att hålla jämna steg med stommontaget och för att parera krockar med övriga 
kompletteringsarbeten. Man har valt att sätta gips redan på fabrik, men lämnat slitsar för att 
göra åtkomst för installationer på plats. När dessa “slitsar” kompletteras med gips uppstår 
mycket skarvar som måste spacklas. 

Täthet

Hur väl en byggnad fungerar ur energisynpunkt är kopplat till tätheten i klimatskalet och val av 
värme- och ventilationssystem. Hur tätt ett klimatskal med massivträväggar blir finns ännu inte 
dokumenterat för en verklig byggnad. De provtryckningar som gjorts i testmodul på fabriken 
har visat ett bra resultat. Mätningen är svår att göra eftersom det inte är lufttätt mellan 
lägenheterna. Provtryckningen måste utföras på en hel byggnad för att få ett fullgott värde och 
detta blir kostsamt. Med framtidens miljökrav på lägre energiförbrukning kommer detta med 
stor säkerhet att göras för att utveckla byggsystemet. På Älvsbacka gjordes en termografering 
för att upptäcka köldbryggor. Resultatet från denna var överlag bra, men kompletterades med 
skumisolering där balkonger ansluter mot byggnad. 

Val av ventilationssystem 

För Älvsbacka har man valt ett F-system för ventilation, dvs ett mekaniskt frånluftssystem där 
tilluft tas in bakom elementen och på så sätt förvärms den något. Frånluftskanaler finns i kök 
och badrum. Att återvinning av frånluftsvärme inte används försvaras med att det är en dyr 
investering initialt och dessutom behövs utrymme för aggregatet och denna byggnad är redan 
snålt tilltagen i detaljplan. De tre företagen bakom projektet bygger i egen regi, men överlåter 
ägande och förvaltning åt en nybildad bostadsrättsförening. Därmed behöver företagen inte 
själva ta hand om driftskostnader under brukarskedet. Detta har gjort att projektörerna har fått 
mycket kritik för att välja ett så kortsiktigt alternativ.

Förbättringar till kommande byggnad 

Under hösten 2008 pågår försäljning av ytterligare 18 lägenheter i en etapp 2. Byggstart 
beräknas till nov-dec 2008 och inflytt innan semestern 2009. Erfarenheter från etapp har 
dokumenterats kontinuerligt och följts upp i ett utvärderingsmöte där alla projektets aktörer 
deltagit. Den stora förändring som nu planeras är värmeåtervinning ur frånluftsventilationen 
(FTX). Ytterligare justeringar kommer att göras. I projekteringen ska ritningar och övrig 
kommunikation hanteras på ett effektivare. För produktionsskedet planeras en högre 
prefabriceringsgrad och förändrad ordningsföljd för kompletteringsarbeten på plats. För hus 1 
kom dessa arbeten igång väldigt sent och det blev mycket spring och småduttande, vilket tar 
onödigt mycket tid. Optimalt är när en yrkeskategori kan gå in och utföra sitt arbete färdigt i 
en lägenhet och sedan kommer nästa yrkeskategori och utför sitt arbete. Det kan liknas med 
fabrikens produktionslinjer, fast i fält. 
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3.4 Samverkansprojekt 

Knutet till Nationella träbyggnadsstrategin och även till fortbildningsprogrammet fanns sk 
samverkansprojekt. Dessa byggprojekt genomfördes i hela Sverige och innefattade industriellt 
framställda och platsbyggda hus med trästommar för boende och verksamhetslokaler. Inom 
fortbildningsprogrammet dokumenterades och analyserades dessa samverkansprojekt med 
avseende på nedanstående faktorer: 

Tekniska och ekonomiska fakta om projektet, 

Projektets bakgrund och beställarens motiv, 

Upphandling och entreprenadformer, 

Projekteringsmetoder och -erfarenheter, 

Träbyggsystemets tekniska lösningar och prestanda samt 

Trähusarkitektur: form, funktion och estetik. 

Totalt dokumenterades 12 träbyggnadsprojekt, av vilka vissa samverkans- och initiativprojekt 
redovisas i figur 22 nedan. Den fullständiga redovisningen av samverkansprojekten presenteras i 
bilaga 7.3. 

Figur 22. Dokumenterade initiativ- och samverkansprojekt. 
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Vad byggdes? 

Huvudsakligen bostäder: Flervåningshus 3 - 8 våningar i hela landet, från lågkostnads- till 
exklusiva projekt. Några byggnader med särskild karaktär, t ex Konsertsal Acusticum i 
Piteå. En industrilokal, Q-med i Uppsala (figur 23). Ett restaureringsprojekt men inga
kontorsprojekt.

Exempel på sex olika samverkansprojekt presenteras nedan. 
Sandholmen, Rydebäck: Detta projekt är ett vinklat 5-
vånings bostadshus med 28 bostadsrättslägenheter och uppförs 
av Derome Förvaltning AB. Huset byggs traditionellt där all 
byggverksamhet skedde på byggarbetsplatsen. Huset har från 
arkitektens sida givits ett modernistiskt uttryck med strama 
linjer och fasaden är av slät vit puts. Projektet är ett exempel på 
träbyggande där byggteknik och stomsystem inte valts för att ge 
huset en särskild profil. Projektet har snarare kunnat visa att 
man kan bygga ”vanliga flerbostadshus” med trästomme utan 
att det måste vara ett ”trähus” i traditionell mening. Huset är 
dock inget trähus i den bemärkelsen att det syns att det är byggt 
med trä, utan gentemot kunderna har man inte marknadsfört 
det utan låtit huset självt vara attraktivt genom sin arkitektur, 
lägenheternas planlösningar, utrustning, utsikt etc.  

Kv. Dobben, Haparanda: Projektet i Haparanda, bestående 
av fyra femvånings bostadshus med totalt 66 hyreslägenheter 
utfördes som ett Lindbäcks AB DUO hus (uppbyggd av 
volymelement med träregelstomme) eftersom det är utvecklade 
för att passa för denna typ av yteffektiva punkthus. DUO huset 
har efter projektets genomförande vidareutvecklats och lanserats 
som ett koncepthus som marknadsförs av Lindbäcks. Genom ett 
tidigt samarbete mellan förvaltare, byggare och arkitekt skapades 
optimala förutsättningar för projektet och byggnaderna kunde 
utformas så att det fungerade bra för det valda byggsystemet och 
produktionsmetoden. Huset är inte profilerat som ett trähus och 
kan därmed inte sägas stå för en trähusarkitektur där trä lyfts 
fram. Husen är snarare traditionella hus med putsad fasad. 

Kv. Lasarettet, Nacka: Detta projekt är en påbyggnad av två 
befintliga 4-vånings bostadshus. Påbyggnaden innebär att 
ytterligare 3 våningar byggs på de befintliga husen, och dessa 
nya våningar byggs med träbyggnadsteknik. De befintliga husen 
innehöll 84 lägenheter och i påbyggnadsprojektet byggs 26 nya 
lägenheter. På de två översta våningarna har man skapat 
etagelägenheter med stora kvalitéer för de kommande 
hyresgästerna.Valet att använda trä som stommaterial var ganska 
självklart idå en så låg vikt som möjligt eftersträvades så att man 
inte skulle behöva göra förstärkningsåtgärder på den befintliga 
stommen och grundläggningen. En ytterligare anledning är att 
störning av de boende skulle minimeras och man sökte därmed 
ett koncept med långt driven förtillverkning, man valde därför 
förtillverkade volymelement med trästomme som byggmetod 
vilka levererades av Moelven Byggmodul AB. 

Foton från www.ebab.se 

Foto från www.deromeskog.se

http://www.deromeskog.se
http://www.ebab.se
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Kretsloppshuset, Umeå: Byggnaden är ett 5-vånings 
bostadshus med 32 lägenheter som bostadsrätter, fördelat på 2, 3 
och 4 rum och kök, den översta våningen används för förråd 
och förvaringsutrymmen. Byggnaden består av två huskroppar 
som är sammanbundna av en överbyggd 
innergård/vinterträdgård, där man skapat en trivsam miljö med 
växter, ett litet vattendrag och ytor för social samvaro som kan 
nyttjas året runt. 

Huset bygger på kretsloppsanpassade lösningar, vilka genomsyrar 
såväl utformning som val av material och teknik. Det innebär att 
man omsorgsfullt utformat lösningar för energihushållning, 
avlopps- och sophantering med bland annat separerande 
toaletter, solvärmepaneler, aktiv värmeåtervinning, genomtänkt 
solinstrålning, etc. Mot bakgrund av projektets grundidéer om 
ekologiskt byggande, var valet att bygga huset med stor andel trä 
naturligt då trä är förnyelsebart. 

Kv. Ödlan, Umeå: Ett trevåningshus från 1960-talet var i 
behov av takrenovering genom byte av takbeläggning på det 
platta taket. I detta sammanhang bestämde man sig för att 
utveckla fastigheten genom att istället för att byta taket, bygga 
på två våningar och därmed skapa ett femvåningshus. Projektet 
innebär att 28 nya lägenheter skapas. Dessa har en relativt enkel 
planlösning och främst är det 2- och 3-rumslägenheter som 
byggs.

Det lokala byggföretaget Boab valdes som totalentreprenör. 
Boab köpte in massivträelement från leverantören KLH. Att 
huset byggs med trästomme var självklart. En viktig aspekt var 
att använda en byggmetod som skulle störa de befintliga 
hyresgästerna så lite som möjligt, vilket man uppnår genom att 
använda prefabricerade element till stora delar av byggnaden. En 
annan viktig aspekt var att använda ett byggsystem med låg vikt 
eftersom det var frågan om påbyggnad på en befintlig stomme. 

Kv. Vallhunden/Bäverungen, Stockholm: Projektet består 
av  två st 7-våningshus som innehåller 122 studentlägenheter. 
Detta blir Sveriges högsta bostadshus med volymelement med 
trästomme. Det andra projektet, kv Bäverungen är ett 4-
våningshus som innehåller 32 hyresrättslägenheter, och ska 
också byggas med Lelångshus ABs byggsystem baserat på 
volymelement.

I båda byggprojekten används Lelånghus egna byggsystem som 
är baserat på volymelement. Konceptet innebär att unika hus 
byggs baserat på det utvecklade byggsystemet där volymelement 
utgör byggnadsdelarna som monteras till färdigt hus. Dessa två 
projekt har inte profilerats som trähus och inte heller som hus 
byggda med volymelement. Exteriört ser man varken att det är 
trä- eller volymelement som huset är byggt av. Foton från www.lelanghus.se 

http://www.lelanghus.se
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Vilka byggsystem användes? 

För bostäder användes: Platsbygge med fältfabrik (1 projekt), Prefabricerade massivträsystem (5 
projekt) och prefabricerade volymelement (7 projekt). 

Tabell 3. Byggsystemen och leverantörer i samverkansprojekten. 

Systemleverantör Stomsystem Byggsystem 
Lindbäcks Bygg, Moelven 
Byggmodul, Lelånghus 

Lättbyggnad Volymelement 

Masonite Flexibla Byggsystem 
(öppet) 

Lättbyggnad Planelement 

“Derome, Byggmästarn i 
Skåne” (öppet) 

Lättbyggnad Planelement i fältfabrik 

Martinsons, KLH Massivträ Planelement 
Setra Trälyftet/Plusshus Massivträ Volymelement 

Företagen i Tabell 3 producerar tillsammans (2008) ca 1800 – 2000 bostäder per år med hög 
förtillverkningsgrad. Senare i kapitel 4 kommer begreppet systemleverantör att utvecklas men 
redan här kan konstateras att dessa träsystemleverantörer har utvecklat byggsystem och kopplat 
det mot tydliga affärsmodeller de har definierat en bestämd produkt. De systemleverantörer (de 
flesta) som använder slutna (företagsinterna) system gör direkt affärer med beställaren av ett 
bostadsprojekt, och ansvarar för överlämnandet till förvaltaren/ägaren. Erbjudandet till 
beställarna är därför ”smalare” och mindre ”flexibelt”. Leverantörerna av öppna byggsystem är 
bredare och gör affärer i hela processen (med beställare, tillverkare av småhus, arkitekter, 
entreprenadföretag både i total och generalentreprenader). För alla systemleverantörer är det 
avgörande för projektets framgång att tidigt komma in i beslutsprocessen. En affärskritisk 
kompetens är aktionen i de tidiga skedena med beställare och arkitekter. En fördjupad 
diskussion om detta förs i kapitel 4.1 och 4.2 

För karaktärsbyggnader användes: Platsbygge med limträstomme eller prefabricerade 
massivträelement.

Figur 23. Industrilokalen Q-Med, Uppsala 

Leverantörerna arbetade genomgående med kvalitetssäkringssystem för att säkerställa fukt- och 
klimatskyddet. Exempelvis användes väderskydd i de flesta samverkansprojekten vilket 
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möjliggjorde transport och montage med god fuktsäkring. Några systemleverantörer har 
väderskydd som en del av systemet. 

Figur 24. Planelementsystemens fuktsäkring och väderskydd. 

Volymelementsystemen monteras snabbt till tätt hus i fabrik och man använder ett brett 
kvalitetssäkringsprogram från godsmottagningen på  fabrik, via transport av moduler till 
byggarbeten och överlämnande 

Figur 25. Volymelementsystemens fuktsäkring. 

Varför byggde man i trä? 

De förvaltare/byggherrar som initierat samverkansprojekten beskrev att de valde träsystem för 
bostäder därför att systemleverantörerna erbjöd utvecklade, kostnadseffektiva system och att 
systemleverantörerna tog ett helhetsgrepp vilket var förtroendeskapande för byggherrarna. Vi 
kan dock konstatera att oftast byggs inte ”trähus”, träkänslan och synligt trä exponerades inte i 
många fall utan det var just kostnadseffektiviteten och kvalitetssäkringen som lyftes fram. 

Bilden för de karraktärsbyggnader som uppfördes var en helt annan. Här angav byggherrarna 
att de valt en träbyggnad just därför att man ville: 

utmana byggtekniken och visa upp trä och

skapa en spänstig arkitektur och unika lösningar. 

Vilka upphandlings- och entreprenadformer användes? 

Merparten handlades upp i förtroende (6 projekt), några byggde i egen regi (3 projekt) och 
några handlades upp i konkurrens (3 projekt). 
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Slutsatser:

Projekt med utvecklade byggsystem handlades ofta upp i förtroende. Vanligast är: direkt 
upphandling i samverkan med leverantören och totalentreprenad, dvs inkl projektering, i 
kombination med utförandeentreprenad (grundläggning) 

Traditionellt byggande handlades upp i konkurrens. Projekt utan definierat system sker i 
generalentreprenad, med externa projektörer. 

Byggherrar uppskattar helhetsåtagande men uttalar osäkerhet med låsning till en
systemleverantör och för att minska risken efterfrågar byggherrarna fler leverantörer 
och/eller upphandling med funktionsentreprenad. 

Av alla samverkansprojekt så utfördes 25% i egen regi och på öppna entreprenader var 67% på 
totalentreprenad. Bostadsstatistik från 2004 visar att av 10 618 lägenheter i flerbostadshus så 
utfördes 50% i egenregi och på öppna entreprenader var 72% på totalentreprenad. Man kan 
konstatera att valet av entreprenadform inte tycks ha med trästommen att göra utan berodde på 
byggherrarnas: 

upplevelse av projektets komplexitet och dennes tidigare erfarenheter samt 

önskemål att utnyttja systemleverantörens kreativitet eller som en samverkansentreprenad 
för teknikutveckling av systemet. 
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4. Systembeskrivningar av industriellt träbyggande 

Lars Stehn, och Anders Björnfot till delar, är författare av kapitel 4.1samt Anna Collin och Johan 
Eckerby av kapitel 4.2. 

4.1 Definitioner och beskrivning av industriellt (trä)byggande 

En definition av industriellt byggande 

Under 60-talet började en serieproduktion av bostäder. Man drev upprepning av 
arbetsmoment och tekniska lösningar väldigt långt, standardiseringen av komponenter och 
tekniska lösningar användes också i stor utsträckning. Fördelar som höjd produktivitet, bättre 
arbetsmiljö och snabbare byggtakt försvann dock när ”miljonprogrammets” byggprojekt fick 
dåligt rykte på grund av bristande kvalitet och anpassning till området. Det som producerades 
hade ingen marknad när behovet av flerbostadshus minskade kraftigt. Prefab blev nästan ett 
skällsord eftersom den förknippades med stereotypt utformade bostadsområden. Under senare 
delen av 70-talet återgick man därför till en mer hantverksmässig produktion. Statens 
bostadssubventioner bidrog också till att hålla nere intresset för att utveckla effektiva 
industrialiserade byggmetoder.  

I dag lyfts industrialisering av byggandet både av kritiker och av byggbranschens egna 
företrädare tydligt fram som ett medel att öka effektiviteten i byggsektorn. Främst vill man 
skapa system för att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt producera bostads och 
kontorsfastigheter i industriella processer under strikt kundanpassning – dvs effektiv produktion 
av individuellt utformade flerbostadshus. En av grundtankarna är att hämta kunskaper, metoder 
och erfarenheter från industriell tillverkning inom tillverkningsindustrin (se figur 26) t ex 
genom att vidareutveckla Lean produktion (Björnfot, 2006; Lessing, 2006). 

För att utveckla industriellt byggande måste man utgå från: 

Interaktion mellan principerna för industriell produktion (tillverkningsindustri) under 
hänsyn till 

- byggandets naturliga förutsättningar - byggandekulturen i det traditionella byggandet - 
(Höök, 2008) och att 

- byggnaden alltid måste uppföras på den plats där den skall brukas - ett industriellt 
byggföretag bör delas upp i två delar; ett stationärt tillverkningssystem, fabriken, och 
ett mobilt monteringssystem på byggplatsen, (Gerth, 2008). 

Figur 26. Industriellt byggande definieras av principer från tillverkningsindustrin anpassade till det 
traditionella byggandets kultur och förutsättningar. 

Traditionellt byggande TillverkningsindustriIndustriellt byggande 
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En industriell tillverkning, anpassats till förutsättningarna för industriellt byggande, vilar på fem 
fundamentala principer som härletts ur Taylors och Fords tankar, (Gerth, 2008):  

1. Standardiserad produktmodell

2. Standardiserad process

3. Manuellt, maskinellt och automatiserat arbete

4. Processorientering

5. Styrd materialförsörjning  

En verksamhet för industriellt byggande bör alltså baseras på dessa principer. I det industriella 
byggandet blir processen, snarare än det traditionella byggprojektet, central varför det för det 
första är viktigt att processen är tydlig, robust och möjlig att styra för att premiera flöde och 
värdeskapande och därmed minska på väntetider och sena ändringar. För det andra innebär 
processfokuseringen att det industriella byggföretaget organisatoriskt kommer att skilja sig från 
ett klassikt byggföretag i grunden. I ett industriellt byggföretag är verksamheten organiserad 
runt den kontinuerliga produktionsprocessen varför det behövs en väl anpassad organisation för 
planering och kontroll av aktiviteter och flöden. 

En tydlig konsekvens av detta är att det industriella byggandet ställer helt andra krav på samtliga 
aktörer i byggsektorn än det traditionella byggandet. För att verkligen förändra byggandet i 
riktning mot ett industriellt byggande måste detta ske under byggandets naturliga 
förutsättningar – dvs byggandekulturen i det traditionella byggandet måste utgöra basen för 
denna förändring. Inte en helt enkel förändring således. 

För att möjliggöra denna förändring inom byggandet måste hela kulturen i branschen gradvis 
förändras från löses-på-plats mentalitet för varje projekt och arbetsuppgift till en situation där 
samtliga är lojala till systemen. Här pratar vi om alla de etablerade yrkesrollerna från beställare, 
arkitekt, entreprenör/leverantör till underleverantörer och förvaltare. Men, och ett viktigt men 
i detta sammanhang är att industriellt byggande inte innebär framtagandet av standardiserade 
hus. Det är viktigt att hus passar in i omgivningen och anpassas mot stadsmiljön och främst vad 
de boende efterfrågar i form av funktion, ekonomi och säkerhet. Som drivkrafter för denna 
förändring erbjuds en högre grad av kvalitetssäkring med god konkurrenskraft till 
beställare/förvaltare och till den industriella byggaren under förutsättning att tillräckliga 
upprepnings- och skaleffekter kan uppnås. 

Med utgångspunkt från definitionerna ovan kan vi karakteriseras den väg som företag inom 
träbyggandet valt på följande sätt: 

Industriellt byggande: Tillverkningsprocess baserat på industriella principer som sker i 
en sluten fabriksmiljö, där endast montage och viss komplettering sker på 
byggarbetsplatsen, med en process ägare av en specifik process som har ett tydligt mål för 
försäljning, produktion och leverans av en produkt baserad på repetition i design och 
produktion. 

Industriell träbyggande – branschen idag 

För närvarande pågår en stark utveckling av trähusbyggandet i Sverige. Utvecklingen av det 
industriella byggandet för småhus har pågått under merparten av 1900-talet, medan 
startpunkten för ökad användning av trä i flervåningshus var normändringen 1995. Detta 
öppnade upp för byggnation i trä av flervåningshus, givet att ett antal funktionella krav är 
uppfyllda och lite tillspetsat - som en effekt av nyanseringen av brandkraven. 
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Till en början låg utmaningarna för ökat byggande i trä i själva teknikutvecklingen för att lösa 
problem med brand, buller, lastbärande kapacitet etc. De process- och produktionsmetoder 
som användes överfördes från uppförandet av byggnader med betong- och stålkonstruktioner. 
Byggindustrin (i vid mening) hade därför svårt att acceptera trä som ett ingenjörsmaterial, till 
en del beroende på bristande information och kunskaper rörande tekniska egenskaper och hur 
detta kan hanteras på byggarbetsplatsen, men till en del också som en följd av ren tradition. 

De stora möjligheter som öppnades för tretton år sedan har nu visat sig i: 

ett ökat byggande av flervåningshus i trä men också som ett alltmer lönsamt segment för 
de företag som bygger 

en ökad bredd av företag, dvs allt ifrån marknadsledande företag som driver hela den 
industriella utvecklingen till små nystartade företag som arbetar med tidiga innovationer 
och tekniklösningar 

att träbyggnadsföretagen arbetar mycket strategiskt med frågeställningar för att stärka sin 
produkt.

Dessa tre aspekter diskuteras nedan. 

Flerbostadsbyggande i trä – ett lönsamt marknadssegment 

Ur ett företagsperspektiv är det intressant att notera att en ny delbransch ”Industriellt träbyggande 
av flerfamiljshus” har etablerat sig med en omsättning runt 2.400 MSEK. Under perioden 2005-
2007 hade delbranschen en tillväxt på 71% och med en lönsamhet på dryga 11%. Delbranschen 
har vuxit med ca 1 Miljard under denna fyraårsperiod, se tabell 4. Från en andel om mindre än 
5% runt 2004 har i dag industriellt byggda flerbostadshus i trä en marknadsandel på 10 - 
12%.Värt att notera att det varit högkonjunktur i byggbranschen som helhet under hela denna 
period.

Tabell 4. Tillväxttakten och marknadsandelar för företag inom industriellt byggda flerfamiljshus och 
småhus. 

Delbransch Småhus Ind. bygg flerfamilj
Omsättning (MSEK) 9 400  2 400  
Antal företag 47 16 
Omsättningstillväxt 2005-2007 44% 71% 
Omsättningstillväxt 2001-2007 95% 51% 
Avkastning totalt kapital 2005-2007 (genomsnitt) 13,9% 11,4% 
Avkastning totalt kapital 2001-2007 (genomsnitt) 12,6% 9,8% 
Bostadsbyggande småhus 2005 (totalt/andel) 10 076 /100% - 
Bostadsbyggande småhus 2007 (toatlt/andel) 12 083 /100% - 
Bostadsbyggande flerbostadshus 2005 (totalt/andel) - 12 992 /10% 
Bostadsbyggande flerbostadshus 2007 (totalt/andel) - 18 444 /10% 

Framväxandet av ett stabilt innovationssystem 

Eftersom normändringen radikalt förändrade situationen för trä i byggandet kan man prata om 
framväxandet av ett nytt innovationssystem. Ett nytt innovationssystem måste passera flera faser 
för att nå full effektivitet som i fallet med träbyggande handlar om att verkligen bidra till sänkta 
byggkostnader, ökad kvalitet och mångfald i byggandet och konkret (via ökad volym) positiv 
påverkan på uthållighet. Faserna sträcker sig från koncept- och idéfasen och de första 
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pilotfaserna som ofta kräver ett starkt statligt stöd, via upparbetandet av företagsekonomisk 
starka nischer (inom träbygg kan detta vara studentbostäder) till en massmarknad. Tidsperioden 
man talar om från idé och pilotfaser till massmarknad ligger ofta i storleksordningen 15-25 år. 

Företagens och delbranschens utveckling kan bedömas genom att använda sig av strukturen i 
figur 27 som visar de olika faserna i detta innovationssystem (prefabricerat, industriellt 
träbyggande) med följande nyckelaktiviteter i utvecklingen: 

I koncept- och idéfasen är fokus på teknikval (t ex val av massivträ eller lättregeltekik), 
val av affärsplattform (komponentleverantör eller stomleverantör) och framför allt 
fokusering och val av produktionsplattform (design av fabrik, maskinutrustning etc.), 

I pilotfasen sker en första utveckling av, ofta genom kopplade FoU insatser, tekniken, 
produktionen och affärsupplägget. Detta har skett genom uppförandet av pilotprojekt – 
solitärer som utvecklas när de byggs. Pilotprojekten backas upp av framtagandet och 
testning (verifiering) av byggkomponenter och system t ex bjälklagskomponenter, 
brandskydds lösning genom sprinkling, montagesystem med integrerade väderskydd mm. 

I den tredje fasen har pilotprojekten utvecklats till företagsekonomiskt starka nischer på 
byggmarknaden. Företagen arbetar här med lärdomarna från pilotfasen och genom mer 
strategisk utveckling (bl a större andel egna satsade utvecklings- och riskpengar) har 
utvecklingen av solitärbyggnaderna lett till byggnader/system som byggs i volym. Nu 
arbetar företagen med verifiering av den tekniska plattformen och tydligare mot 
produktutveckling och även mot varumärkesbyggande genom marknadspositionering och 
konceptframtagande av produkter. 

Efter 25-30 år når företagen sedan en massmarknad. Här befinner sig många 
småhusföretag. Här sker en finjustering av produktens egenskaper och huvudfokuset är på 
strategisk affärsutveckling genom t ex etablerandet av flera fabriker, ökad andel export, 
arbete med projektutveckling av hela bostadsområden genom tidiga kalkyler och 
områdesprojektering – dvs så kallad developing. 

Figur 27. Utveckling av träbyggandet sett ur ett innovationsperspektiv från idéfasen till 
massmarknaden. 
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I denna bild kan vi konstatera att det nu finns etablerade träbyggnadsföretag i varje fas. 
Företagen bakom initiativprojekten och samverkansprojekten i Nationella träbyggnadsstrategin 
(se tabell 3, avsitt 3.4) finns samtliga slutet på pilotstadiet vad gäller flervåningshus och 
företagen som uppför studentbostäder befinner sig i nischstadiet på väg mot en massmarknad. 
Situationen med företag i alla faser ger en nyutvecklig av teknik-, produktionssystem och 
affärsplattformar som granskas och utvecklas genom att allt fler byggprojekt uppförs är oerhört 
viktigt och avgörande för att få till ett långskiktigt hållbart byggande. Vi kan därför slå fast att 
det idag inte bara uppförs solitärer (dvs pilotbyggnader) utan byggprojekten bygger på varandra 
successivt och utvecklas steg för steg i och med att företagen är baserade på industriella 
principer. Detta gynnar den förändring av byggandet som behövs för en ökning av 
produktivitetsutveckling där kraven på lägre kostnader och krav på bättre lönsamhet från de 
stora byggföretagens ägare under de senaste åren har fått stor uppmärksamhet. 

Produktifieringen av trähusbyggandet 

Just att ett hus är en produkt kanske de flesta inte höjer på ögonbrynen åt men då tänker man 
allt som oftast på småhus som ju marknadsförs under olika varumärken. På småhussidan är 
affärsförhållandet B2C (dvs Business to Consumer med försäljning av småhuset direkt till 
konsument). Affärsförhållandena på byggmarknaden är att karakterisera som B2B (dvs Business 
to Business, företag gör affärer med andra företag – leverantörer gör affärer med beställare). I 
den traditionella B2B situationen inom byggandet betraktas nog inte ett hus som en produkt 
och få är de generella entreprenadföretag som verkligen ägnar sig åt att bygga en produkt. 
Sedan NCCs mycket lovvärda och ambitiösa satsning NCC-Komplett: industriellt framställda 
byggnader med betong-prefab teknik, lades ner på hösten 2007, är det väl bara 
träbyggnadsföretagen som med fog kan säga att de bygger flerbostadshus som är en produkt. De 
generella entreprenadföretagen bygger projekt. I produktbegreppet ligger satsningar på 
produktutveckling (till skillnad från vanlig projektering = projektframtagning), 
erfarenhetsåterföring och intensivt användande av IT verktyg för dokumentation. En 
produktsyn skiljer sig ganska väsentligt från det traditionella synsättet där ett hus är ett projekt 
som avlutas vid garantibesiktningen efter 2 eller 5 år. I produktbegreppet ligger också ett helt 
annat sätt att organisera och sälja. I en studie (Gerth, 2008) där NCC-Komplett och Scania 
(lastbilstillverkaren) jämfördes konstaterades att ett industriellt byggföretag skiljer sig åt från 
traditionellt byggande i grunden med avseende på organisationsform, marknadshantering, 
produktionssätt, produkthantering, affärs- och projektprocesser. 

Industriell träbyggande – innehållet 

Gränssnitten mellan marknad, effektivitet (teknik) och flexibilitet (arkitektur) är kritiskt i ett 
industriellt byggande och typiskt är: 

Ett begränsat antal komponenter som, likt lego, kan sammanfogas till husvarianter 
(produkter) med stor variation både ur interiör- och exteriörutformning. 

Typiskt är också en tidigarelagd noggrann projektering med färre aktörer som samarbetar i 
ett team. Processen att framställa och bygga och designa är bestämt och alla aktörer är 
överrens om detta. Sena ändringar av utformningen tillåts inte - en standardiserad process 
med lojalitet mot de tidiga valen. 

De industriella principerna som ligger bakom det industriella träbyggandet i dag kan på ett 
överskådligtsätt beskrivas genom att visa hur ett typiskt volymbyggnadsprojekt kan se ut, se 
figur 28, se även (Höök, 2008; Björnfot, 2006). 
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Figur 28.  Ett typiskt projekt med tidsåtgång vid volymbyggandet. 

Det som kan sägas vara positiva karaktärsdrag av det industriellt träbyggande kan sammanfattas i 
följande punkter: 

Torrt byggande (90% utförs inomhus i fabrik/väderskydd), 

kontrollerad kvalitet (ständigt återkommande process, eget folk monterar, långsiktiga 
avtal),

väl beprövade tekniska lösningar (ständigt utvecklade mot det egna byggsystemet), 

ansvar över hela processen (ur kostnader och ledtider mest fördelaktigt om leverantören får 
kontrollera processen) och

reducerad byggtid (minskad total byggtid ger positiva effekter på kapitalkostnader).

Tidsvinsterna i det industriella byggandet utgår i huvudsak från att man kan arbeta med 
parallella processer, det vill säga att man kan arbeta med olika moment parallellt. Till exempel 
kan man på byggplatsen utföra mark/grundarbete samtidigt som byggelementen tillverkas inne 
i fabriken. På samma sätt kan tillverkningen av flera våningsplan ske parallellt inne på fabriken 
eller projekteringen av flera projekt (produkter) ske parallellt enligt idéskissen i figur 29 nedan. 

Figur 29.  Industriell byggprojektering – en idéskiss. Industriell projektering ger utrymme för 
kunskapsåterföring och standardiserat arbete frigör tid för produktutveckling. 
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De förändrade krav som industriellt träbyggande ställer på byggmarknadens aktörer 
sammanfattas som: 

Tidigt i processen (de industriella byggarna måste komma in tidigt i planeringsprocessen) 
och

begränsad flexibilitet (eftersom arkitekturen måste anpassas). 

Dessa punkter diskuteras mer genomgående i nästa kapitel. 

Som beställare ställs man inför situationen att ett industriellt byggande har tydliga deadlines 
förenade med extra kostnader om de bryts. Dock finns stora möjligheter till 
kvalitetsuppföljning och –styrning, och också utsikter om en säkrare investeringskalkyl 
eftersom produkten är väl definierad på förhand. För att styra ett industriellt byggande behöver 
aktörerna arbeta med andra verktyg än tidigare. Tidigare kunskaper om metoder och 
avtalsprinciper går inte att helt okomplicerat tillämpa i det industriella byggandet.

I det industriella byggandet är processen, snarare än det traditionella byggprojektet, central. 
Fokus ligger på att premiera flöde och värdeskapande och därmed minska på väntetider och 
sena ändringar. När flöde skall premieras blir uppföljning av aktiviteter och tidsåtgång ett viktigt 
verktyg för att ständigt förbättra sina processer. Uppföljningen skapar ett underlag som efter 
några upprepningar ger en mindre osäkerhet i beställarsituationen, då trovärdigheten i 
aktiviteternas utförande blir säkerställd. Aktiviteternas innehåll samlas i checklistor som hos 
industriella byggare används för att kvalitetssäkra de egna processerna, men som lika gärna kan 
användas av beställaren för att göra en kvalitetssäkring av den industriella byggprocessen. 

Den största vinsten i det industriella byggandet ligger i att planera sin verksamhet väl. Detta görs 
både i projekteringen och i produktionsplaneringen. Att använda 3D-CAD som kvalitets-
säkringsverktyg, genom att kunna testa av komponenters byggbarhet redan på ritbordet är ett 
naturligt steg för en industriell byggare. Med en 3D-modell som bas finns också möjligheten att 
anpassa information specifikt för den interna kunden (t.ex. tillverkning eller byggplats). För 
beställaren finns bra möjligheter att genomföra uppföljning av 3D-projekteringens resultat, 
men riktigt intressant blir det först när projekteringen kan länkas till produktionen på byggplats. 
Denna teknik kallas 4D och tar in tidsaspekten i ett CAD-verktyg, vilket gör att byggets 
sekvens kan planeras. Dessutom finns möjligheter att planera placeringen av utrustning på 
byggplats i ett tidigt skede. 4D erbjuder därmed även en samordningsmöjlighet mellan olika 
underentreprenörer vilket effektiviserar bygget. 

Det industriella byggandets utmaningar 

Företagskulturen och marknadens kultur karakteriseras av en projektrelaterad 
byggandekultur och mentalitet. I dag finns inget tydligt gemensamt mål mellan aktörerna 
inom byggandet varför det inte finns incitament för samarbete inom företagen eller i 
värdekedjan. Detta gäller speciellt för träbyggnadsföretagen som, även fast framgångsrika 
med ökande vinstmarginaler, fortfarande är små jämfört med de stora 
byggentreprenörerna. De kunskaper och rutiner som t ex börjat växa fram om partnering 
har ännu inget fotfäste för små byggföretag. 

Brist på standardiserade rutiner och arbetssätt för att uppnå en jämn produktionstakt och 
flöde och en bristande lojalitet hos anställda till bestämda produkt- och processtrategier. 

Tydligare definitioner saknas om vad produkten klarar av: 

- Mått,

- flexibilitet och 
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- arkitektens systemgränser. Arkitekter är ovana att tänka industriell tillverkning. 
Arkitekten och den industriella byggaren måste kommunicera bättre. I den industriella 
processen sker visionen, utformning och arkitektur (i vid mening) inom ramarna för 
ett systemval där samma arbete inom det traditionella byggandet innebär att arkitekten 
utgår från en vision och ett stomval. Detta är ett nytt tanke- och arbetssätt från 
arkitektens synpunkt varför systemen (produkterna) måste vara transparanta inte för 
komplicerade i sin uppbyggnad. 

Företagen och alla aktörer (beställaren, arkitekten, konstruktören och leverantören) måste 
hitta sina roller och hur de på bästa sätt ska göra affärer - företaget måste anpassa sitt 
marknadserbjudande till valt marknadssegment och sin verksamhet till detta. 
Standardiserade produkter innebär att marknadserbjudande reduceras med avseende på 
produktens variationsrikedom. För vissa kundsegment krävs stor produktunicitet, för andra 
nästan ingen alls. 

För att kunna marknadsanpassa mot den efterfrågade flexibiliteten måste de industriella 
byggarna bättre hantera unika projekt i en repetitiv process, figur 30, där erfarenheter 
bättre än i dag bör dokumenteras i en processdatabas och man bättre än i dag bör satsa på 
att uppnå en jämn produktionstakt genom att bestämma en produktionstakt. 

Figur 30. Ökad flexibilitet i det industriella byggandet genom att hantera unika projekt men i 
repetitiva processer, (ur Höök, 2008). 

Utveckla den industriella projektering bl genom att utveckla Standardiserade system och 
lösningar till projektörer & arkitekter utanför systemleverantören för ökad marknad. Det 
som påverkar projekteringsprocessen mest ur ett effektivitetsperspektiv är att skapa ett 
projektledningsstöd. Projektledning är viktigast för effektivt arbetet inom projektering. 
Det är därför av stor vikt att ge stöd i form av rutiner standardiserade metoder. Dessa 
projektledningsstöd behöver inte alltid vara datorstödda men bör kategoriseras vilka som 
bäst fungerar i en datormiljö och vilka stöd som fungerar bäst utanför en datormiljö. 

Industriellt träbyggande – status idag 

För att värdera hur starkt principerna för industriellt byggande är integrerade i dagens 
trähusbyggande analyserades nio projekt (initiativ- och samverkansprojekt). Fyra principer som 
härletts från definitionen av industriellt byggande användes för att undersöka statusen 
”temperaturen” på det industriella träbyggandet i dag. Dessa principer är: 

Utvecklade tekniska system: Utvecklingen av tekniska system sker i processer där 
utformning och tekniska lösningar testas, justeras och utvecklas till hög färdigställandegrad. 
Då systemen används förfinas de baserat på erfarenheter från projekten. 
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Förtillverkning av byggnadsdelar: Byggnadsdelar tillverkas i en miljö anpassad för 
effektiv produktion, där hjälpmedel och utrustning finns för att förenkla och underlätta 
arbetet. För att minimera arbetsmoment på byggarbetsplatsen drivs förtillverkningen mot 
högt färdigställande. 

Logistik integrerat i byggprocessen: Genom att förflytta aktiviteter uppströms i 
värdekedjan förtillverka byggnadsdelar ställs höga krav på att materialflöde och logistik 
anpassas till verksamheten, såväl flöden till tillverkning som koordineringen av 
byggplatsens logistik. 

Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi: Effektiva processer 
kräver tillförlitlig och snabb tillgång på information Genom utnyttjande av moderna IT-
verktyg möjliggörs den komplexa hantering av information som uppstår för varierad och 
kundanpassad produktion av bostäder. 

En linjär femgradig skala, från 1 (ej implementerad) till 5 (fullt implementerad och integrerad med 
övriga områden) användes för att indikera graden av implementering i de olika projekten, se 
tabell 5. Summeringen har utförts både på projektbasis samt för respektive industriell princip. 
Summeringen på projektbasis utfördes för att lyfta fram positiva erfarenheter med det 
industriella byggandet. Summeringen på principbasis syftade till att lyfta fram den 
utvecklingspotential som finns och hur det industriella (trä)byggandet kan ta nästa steg i 
utvecklingen för att bli mer kostandseffektivt och mer värdeskapande för kund. 

Tabell 5. Värdering av dagens industriella trähusbyggande 

Projekt

U
tvecklade 

tekniska system
 

Förtillverkning av 
byggdelar 

Logistik
integrerad i 
processen 

U
tnyttjande av 

inform
ations- och 

kom
m

unikations-
teknologi 

Älvsbacka strand 
    

10

Kv. Hyttkammaren 
    

5

Limnologen 
    

8

Sandholmen 
    

5

Kv. Dobben 
    

11

Kv. Lasarettet 
    

11

Kretsloppshuset 
    

8

Kv. Ödlan 
    

6

Kv. Vallhunden 
    

8

 21 19 19 13  
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Vad som är synonymt med de fyra mest industriella projekten är att de alla centrerar kring ett 
klart definierat byggsystem. Det visar sig att volymbyggandet har störst industriell karaktär, 
kanske främst på grund av den höga prefabriceringsgraden som görs möjlig genom det väl 
utvecklade volymbyggnadssystemet. På grund av den starka kontrollen av deras 
produktionssystem förmår volymbyggarna att utveckla långsiktiga och hållbara tekniska 
lösningar som relaterar till en stabil produktplattform. Till produktplattform utvecklas logistiska 
och IT lösningar som ytterligare ökar kontrollen och förbättrar konstandseffektivitet, kvalitet 
och leveranssäkerhet. 

Den tydliga produktplattformen kan därför sägas vara vad som skiljer de projekt med hög 
industriell karaktär mot de projekt som har en lägre industriell grad. 

Vi ser även tydligt från analysen att flera ytterligare trähusföretag tar steget mot en tydig 
produktplattform, och att dessa plattformar inte behöver relateras till volymbyggnadssystemet. 

Det är troligt att den industriella graden generellt kommer att öka när fler och starkare 
produktplattformar utvecklas. Trots de goda exemplen på framgångsrikt industriellt 
trähusbyggande som har presenterats kan vi från sammanställningen i Tabell 6 se att det 
fortfarande finns en mycket stor generell utvecklingspotential, kanske främst inom IT men 
brister identifieras även inom andra områden såsom prefabricering och tekniska system. 

Den största potentialen för utveckling är helt klart utnyttjande och implementering av 
kommunikations- och informationsteknologi. 

Det är troligt att IT-baserade system alltmer kommer att börja implementeras då 
produktplattformen är ”mogen” att ta nästa steg i utvecklingen. Just mognadsprocessen är 
något som är viktigt att beakta. Till exempel har vi i byggandets historia sett alldeles för många 
dåliga exempel på hur kostsamma IT-system har utvecklas som fort har lagts ner för att dessa 
system inte har stött företagen produktplattformar. Det har också visat sig att 
informationsteknologin är endast en katalysator, en teknik, som måste integreras i 
organisationen på ett anpassat sätt för att utnyttja fördelarna. Därför är viktigt att IT-system inte 
utvecklas som låser produktplattformen till en viss teknologi utan istället stödjer en innovativ 
framtida utveckling.  

4.2 Definitioner och beskrivning av affärsmodellerna i industriellt 
träbyggande

Byggherrens val och den industriella byggprocessen 

I en fallstudie kartlades och analyserades sex olika industriella träbyggares affärsmodeller. Tre 
affärsmodeller kunde identifieras; Systemleverantörens, Delsystemsleverantörens och 
Komponentleverantörens. De tre identifierade affärsmodellerna skiljer sig åt med avseende på. 
den operativa plattformen, erbjudandet och marknadspositionen, figur 31. Den operativa plattformens 
sammansättning är det som i störst utsträckning påverkade affärsmodellernas utformning. 

I den operativa plattformen är det främst typ av byggsystem, projekteringsresurser och 
samordningsresurser som skiljer de olika leverantörsrollerna åt.
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Figur 31.  Orsaks och verkanssamband i affärsmodellerna. 

Erbjudandet påverkas i två dimensioner av den operativa plattformen, då denna dels avgör 
vilken typ av produkt (typ av byggnad) leverantören kan erbjuda, dels vilken typ av åtagande 
leverantören kan ta i ett byggprojekt. Sammansättning av erbjudandet avgör därmed indirekt 
även leverantörens marknadsposition med avseende på vilket segment på slutkundsmarknaden 
denne kan vända sig till samt till vem inom byggprocessen erbjudandet kan riktas till. 

Systemleverantören – Volymbyggare med helhetsåtagande 

Bland de i studien sex undersökta företagen återfinns tre trävolymbyggare; Lindbäcks, Moelven 
ByggModul och Setra Trälyftet. Alla tre har sinsemellan unika byggsystem vars tekniska 
egenskaper dem emellan varierar något. Företagen jobbar uteslutande på totalentreprenad och 
tar ett helhetsåtagande vilket resulterar i leveranser av nyckelfärdiga hus till beställaren. 

Volymsystemens tekniska förutsättningar - god flexibilitet inom byggsystemets 
gränser

Volymelementsystem kan varieras arkitektoniskt och planlösningsmässigt förutsatt att det görs i 
rätt tid och med hänsyn till byggsystemens förutsättningar. Dessa förutsättningar berör i princip 
allt utom den invändiga utsmyckningen. Volymbyggande kan det liknas vid legobygge där man 
skapar olika strukturer med hjälp av ett antal legobitar. Att frångå byggsystemets förutsättningar 
kan därför medföra stora omställningar i tillverkningsprocessen vilket kan bli dyrt. De val som 
man kan göra sent är typiska brukarval som slutkunderna till bostäderna kan vara med och 
påverka. Detta handlar i praktiken om möjligheten att variera till exempel köksinredning, 
kakel, färg/tapeter på väggarna och golvtyp. 

Kort byggtid ger ekonomiska fördelar 

Den höga prefabriceringsgraden inom volymbyggande är möjlig tack vare de fördefinierade 
byggsystemen. Även byggtiden reduceras kraftigt jämfört med det traditionella platsbyggandet, 
så mycket som upp mot 50 procent. Genom att reducera tiden från projektstart fram till 
inflyttning minskar byggherrens finansiella kostnader eftersom att denne snabbare börjar får 
intäkter i projektet och snabbt får igång det ingående kassaflödet. 

Vad bygger man och för vem? 

Med volymbyggsystemen som grund erbjuder systemleverantörerna en stor variation av 
boendelösningar, alltifrån studentbostäder till flerfamiljshus samt senior- och äldreboenden. 
Studentbostäder samt senior- och äldreboenden är produkter som passar volymbyggarna 
utmärkt då slutkunderna i detta segment är homogena till sin natur. Detta gör att 
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volymbyggarna/systemleverantörerna i många fall väljer att rikta sig till endast en del av 
flerfamiljshussegmentet.

De som hittills köpt dessa flervåningshus av systemleverantörerna är till 80-90 procent privata 
försäljarbyggherrar där projektutvecklarna dominerat. Anledning till detta är att de 
fördefinierade byggsystemen ej på ett konkurrenskraftigt sätt går att anpassa till mer eller 
mindre färdigprojekterade förfrågningsunderlag som ofta är fallet vid upphandling på olika 
former av utförandeentreprenader. 

Tidig kontakt mellan leverantör och byggherre ett måste för effektiva och lyckade 
byggprojekt

Systemleverantörerna arbetar alltså uteslutande på totalentreprenad och ofta på totalentreprenad 
ovan grund. Nyckeln till ett lyckat trävolymbyggnadsprojekt ligger i en tidig kontakt mellan 
beställare och leverantör. Att komma in tidigt i processen innebär att man är med redan under 
gestaltningsarbetet. Arkitekten i byggprojektet kan vara inhyrd av systemleverantören eller 
utsedd av byggherren. De förslag man tar fram till byggherren kan vara av olika karaktär. De 
kan antingen bygga på ett tidigare utfört byggprojekt eller vara ett typhus på som 
projektanpassas, eller så tar man fram en helt ny lösning. 

Figur 32.  Systemleverantörens affärsmodell och ingångspunkter i byggprocessen. 

Delsystemleverantören – Planelementbyggare med flexibla stommar 

En planelementbyggare undersöktes, Martinsons Byggsystem AB. Delsystemsleverantören 
skiljer sig från volymbyggarna/systemleverantörerna både avseende byggteknik och erbjudande 
och erbjuder med hjälp av sina planelement monterade täta stommar eller stommar färdiga för 
montering. De gör det i regel på totalunderentreprenad på stommen och överlåter till någon 
annan att vara totalentreprenör på projektet. 

Planelementsystemens tekniska förutsättningar 

Planelementen har en lägre prefabriceringsgrad och vid planelementbyggande anländer färdiga 
tvådimensionella planelement från fabriken till byggplatsen där de monteras samman. Vidare är 
planelementen isolerade och gipsade och installationsarbetena är förberedda genom att rör för 
olika ledningstyper är dragna samt att hål för olika installationssystem är gjorda, även 
fasadbeklädnaden är monterad.
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Planelementsystem ger större flexibilitet på grund av lägre prefabriceringsgrad 

På grund av den lägre prefabriceringsgraden går det att variera planlösning och arkitektonisk 
utformning i större utsträckning vid planelementbyggande. När det gäller 
planelementbyggande kan man variera byggnadens utformning och konstruktion mer inom 
byggsystemets gränser jämfört med volymbyggande. Planelementtekniken möjliggör även mer 
öppna och flexibla planlösningar på grund av konstruktionsmässiga fördelar med 
planelementen. Möjligheterna till brukarval skiljer inte mellan volym och planelement.

Längre byggtid, men fortfarande snabbt jämfört med traditionellt platsbygge 

Tidsmässigt åtgår det mer tid för att slutföra ett likvärdigt byggprojekt baserat på 
planelementteknik jämfört med om det genomförs med volymbyggnadsteknik, figur 33. Det är 
svårt att säga exakt hur mycket det tidsmässigt skiljer mellan att bygga med planelement eller 
volymer eftersom detta varierar med vilken typ av byggprojekt det rör sig om. 
Projekteringstiden skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda byggteknikerna. Däremot skiljer sig 
tillverkningstiden i fabrik eftersom volymerna färdigställs i större utsträckning än planelementen 
innan de transporteras till byggplatsen. Volymbyggande kräver dock signifikant mindre arbete 
på byggplatsen än planelementbyggande. 

V o ly m b y g g a n d e

E le m e n t -
b y g g a n d e

T illv e rk n in g
s t id

P ro je k te r in g s t id T il lv e rk n in g s t id B y g g t id  p å  
b y g g p la ts e n

4 0  v .

P ro je k te r in g s t id B y g g t id  p å  b y g g p la ts e n

6 0  v .

Figur 33. En ”uppskattad” byggtidsjämförelse mellan volym och elementbyggande. 

Påbyggnader och det övre bostadssegmentet passar delsystemsleverantören 

Systemet kan levereras med olika spännvidder och prefabriceringsgrad. På grund av att 
planelementsystem är väldigt flexibla har de hittills mest använts för att bygga lägenheter i det 
övre bostadssegmentet vid nyproduktion och påbyggnader. 

Kunderna består i dagsläget i princip uteslutande av försäljarbyggherrar där de privata och 
byggherrarna och projektutvecklarna står för den största delen. 

Delsystemleverantören ofta underentreprenör med totalentreprenad på stommen 

Delsystemsleverantören deltar endast i totalentreprenader och då oftast som underentreprenör 
(stomentreprenör). Detta innebär att man erbjuder en tät stomme, d.v.s. färdigt, inklusive 
monteringen på byggplatsen, fram till invändig gips, utvändig fasad och installationer fram till 
schakt.

Delsystemleverantören vill komma in tidigt i produktbestämningen för att byggsystemet skall 
kunna utnyttjas optimalt. Det bästa scenariot är för dem är att komma in i 
produktbestämningen innan gestaltningen påbörjats, men de kan till skillnad från 
systemleverantören, även komma in senare eftersom planelementsystemet är mer tillåtande än 
ett volymsystem. Delsystemsleverantören ansvarar för projekteringen av stommen, vilket 
innebör ett samordningsansvar gentemot totalentreprenören för samtliga projekterare som ingår 
i den egna projekteringsgruppen. 
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Utformningen av huset sköts i samverkan mellan byggherren, arkitekten, totalentreprenören 
och delsystemsleverantören. Arkitekten knyts ofta till projektet via byggherren eller 
totalentreprenören, men han/hon kan även utses av delsystemsleverantören.

Figur 34.  Delsystemleverantörens affärsmodell och ingångspunkter i byggprocessen. 

Komponentleverantören

I studien undersöktes Masonite Beams vars produkt, Masoniste Flexibla Byggsystem (MFB), 
och erbjudande skiljer sig markant från system- och delsystemleverantörerna. 
Komponentleverantören erbjuder ett komponentsystem bestående av pre-cut komponenter 
samt kunskap om hur dessa komponenter kan byggas i hop till volymer, planelement eller hela 
stommar. Eftersom användningsområdena är många riktar sig erbjudandet till såväl 
totalentreprenörer, totalunderentreprenörer och i vissa fall även till underentreprenörer. 

Komponentsystemets tekniska förutsättningar 

MFB kan liknas vid en gigantisk byggsats som levereras med anpassat material, en instruktion 
och teknisk support samt en ”kompletterande inköpslista”. MFB är ett helt ”öppet system” och 
utgår ifrån de av Masonite Beams tillverkade I-Balkarna. Komponentleverantören har, likt 
system- och delsystemsleverantören, färdigprojekterade hus baserade på komponentsystemet. 

Komponentsystem ger mycket hög flexibilitet  

Eftersom de produkter som komponentleverantören tillhandahåller utgår ifrån enskilda 
komponenter är prefabriceringsgraden på själva komponenterna låg vilket gör att flexibiliteten i 
komponentsystem som det kan sammansättas till blir mycket hög. Komponenterna kan 
projektanpassas efter önskemål och användas i plan- eller volymelement, eller som enskilda 
komponenter. Detta medför att komponenterna för sig, eller sammansatta till ett 
komponentsystem kan användas i vilka typer av hus som helst på slutkundsmarknaden
(boendemarknaden). Även om komponentsystemet i sig är mycket flexibelt så erhålls de bästa 
resultaten om det i ett mycket tidigt skede integreras i ett projekt.  

Underleverantör som levererar ”Know-how” och projektanpassade komponenter  

Komponentleverantörens byggsystem kan ingå i en mängd olika entreprenadsformer och 
åtagandet i dessa varierar, dock vill man alltid vara underentreprenör, se figur 35 nedan, och strävar 
inte efter att göra affärer direkt med byggherren - de inte tar något samordningsansvar. 
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Komponentleverantörens åtagande består i regel av en materialleverans samt tillhandahållande 
av en konstruktionsresurs. Denna konstruktionsresurs levererar ”know-how” för att säkerställa 
att komponentsystemet används på bästa sätt. Konstruktionsresursen kan medverka i 
projekteringen fram till tät stomme om projektet kräver eller i mindre skala om kundens 
önskemål är sådana. Beroende på gränsdragningar i projektet projekterar 
komponentleverantören alltifrån komponenter i enstaka bjälklag till hela stommar. 

Då bygghandlingarna och produktionsskedet tar vid tillverkar alltså komponentleverantören 
inte själva de färdiga byggelementen. Istället levererar man det projektanpassade materialet i en 
byggsats till den producent/aktör som skall bygga ihop materialet. 

Figur 35.  Komponentleverantörens affärsmodell och ingångspunkter i byggprocessen. 
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5. Vägledning - insikter och slutsatser från byggprojekten 

Lar-Olof Rask är författare av kapitel 5. 

1.

Projektets alla aktörer skall vara aktiva och bidra till utvecklingen av träbyggandets 
teknik och system 

Detta är portalparagrafen. Det storskaliga träbyggandet är nytt och befinner sig i introduktions- 
eller tidig tillväxtfas. I sådana faser är teknologi och system fortfarande under snabb utveckling, 
marknadens aktörer har begränsad kunskap och erfarenhet av de produkter som finns på 
marknaden. Antalet leverantörer är få men ökar i antal. Aktörernas roller och affärsmodeller är 
under utveckling. Detta skiljer träbyggandet från mer konventionellt byggande. 

Varje byggprojekt som involverar ny teknik och nya system kommer att vara ett 
inlärningsprojekt. Och det innebär att samtliga aktörer i projektet måste samverka kring 
projektutveckling och genomförande. Framgångsrika projekt organiseras så att aktörerna 
(markägare/kommun, byggherre, arkitekt, systemleverantör, konstruktör) samverkar redan i 
program- och projekteringsarbetet.  

Det finns ett stort behov av att dokumentera och skapa erfarenhetsåterföring kring byggsystem, 
montagemetoder och förvaltning med syfte att förbättra nästa generation av teknik och system. 

Osäkerheter kring teknik och metoder kan kräva att systemleverantören (av stomsystemet) tar 
ett större åtagande i projektet t.ex. att utöver leverans av komponenter även svara för 
uppsättning av stommen. Osäkerhet kring tekniken kräver även att det finns en hög grad av 
beredskap och flexibilitet under projektets gång från konstruktör och arkitekt. 

På sikt kan det visa sig att det moderna storskaliga träbyggandet skapar mer integrerade 
samverkansmodeller mellan projektets intressenter och aktörer. För leverantörer av trästommen 
kan olika affärsmodeller vara aktuella som: komponentleverantör, delsystemleverantör, eller 
systemleverantör beroende på typ av byggsystem, åtagandegränser och entreprenadform. 

För all ny teknik och nya system i tidiga faser är det svårt att skapa storleksfördelar. Så är det 
också för träbyggnadstekniken. Flexibilitet, snabb inlärning och kontinuerlig utveckling är 
konkurrensmedlet och för det krävs samverkan av projektets alla aktörer.

2.

Stora träbyggnadsprojekt initieras genom tät partnersamverkan och drivs av miljö 
och kvalitetsargument 

Erfarenheterna från initiativprojekten pekar på att kommunerna är den i särklass viktigaste 
aktören för att skapa storskaliga träbyggnadsprojekt. En kommuns drivkrafter kan vara att 
tillämpa sin miljöstrategi i bostadsbyggandet, eller att profilera sig med storskaligt spännande 
träbyggande eller att se träbyggandet som en möjlighet att stimulera det lokala näringslivet. 
Kommunen kan formulera träinriktningen som att ”trä skall alltid prövas som ett alternativ till 
konventionellt byggande” eller man kan peka ut områden som skall präglas av modernt 
träbyggande.

Projekten växer emellertid inte fram endast med kommunen som drivkraft. I initiativprojekten 
har det varit ett mycket nära samarbete med byggherrar, arkitekter och systemleverantörer där 
alla i ett öppet samarbete har utvecklat projektet. 
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3.

Alla aktörer skall sitta runt bordet i ett gränsöverskridande programarbete 

Arbetsformer i programskedet (planering och projektering) skall omfatta alla aktörer i 
byggprojektet som byggherre, arkitekt, konstruktör, systemleverantör, entreprenörer för 
montage, stomkomplettering och installationer. Erfarenheterna av initiativprojekten är att om 
inte byggherren låst sig för ett särskilt stomsystem kan arkitekt, konstruktör och 
systemleverantör(er) pröva sig fram till olika lösningar i en något som kan ses som en 
utvecklingsfas.

Detta arbetssätt kan leda till entreprenadformer som kräver att man gör tydliga gränsdragningar 
mellan de olika leverantörerna och underentreprenörerna. Arbetet med gränslistor för att 
definiera rollerna är viktigt. Ju mer byggherren/beställaren medverkar i detaljplanearbetet desto 
större möjligheter kan det finnas för att lokala, mindre, leverantörer kan engageras i projektet. 
Erfarenheterna pekar på att upphandling enbart mot kravspecifikation ofta leder till att enbart 
stora entreprenörer offererar.

Erfarenheter av liknande projekt är särskilt viktig då den nya tekniken inte är lika skriftligt 
väldokumenterad som mer konventionell byggteknik. Det kan gälla tekniska egenskaper som 
sättningar, ljud etc. 

4.

Viktiga frågor i programarbete och projektering kräver extra fokusering 

Frågor som är specifika för stora träbyggnadsprojekt är: 

Brandkrav är en fråga som det i initiativprojekten tagit lång tid att lösa. Man upplever att 
det finns en ovana från brandmyndigheter och räddningsverk att tolka lagstiftning när det 
gäller höga bostadshus med trästomme. Man upplever även att tillämpningarna varierar 
över landet. Det är t.ex. mycket svårt att bygga med synligt trä inne i lägenheterna även 
om lägenheterna utrustas med sprinklers. 

Ljud är en annan fråga som behöver fokuseras för att klara klass B. 

Fasadunderhållets kostnader under livscykeln i förhållande till investeringskostnad 
behöver observeras. Det finns risk för att kortsiktiga beslut skapar långsiktiga 
merkostnader. 

Installationer integrerade i stommen. En högre prefabnivå har efterfrågats för att undvika 
omfattande efterarbete med installationer på byggarbetsplatsen.  

Väderskyddet bör specificeras i programskedet.  

Antal våningar. Beroende bl.a. på osäkerheter om bjälklagens tjocklek är det bättre att 
definiera byggnaden i antal våningsplan hellre än höjd i meter. 

5.

Kvalitetssäkra med flexibelt väderskydd 

Erfarenheten är att väderskydd av typ tält med travers är av stort värde inte enbart för det torra 
byggandet utan även för arbetsmiljö. Tältet är en viktig del i kvalitetssäkringen av bygget. Ju 
högre prefabgrad desto större krav på fullgott väderskydd. Vid lägre prefabgrad kan andra 
enklare fuktskydd vara tillräckliga. 
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Väderskyddet bör vara flexibelt m.h.t. byggkroppens form och ha ett överhäng som gör det 
möjligt att lossa och tillfälligt lagra material torrt. Snabbhet och enkelhet att höja nivån är 
mycket viktigt.

6.

Följ upp, utvärdera och kommunicera byggsystemets prefabnivå 

Att säkra god inlärning är viktigt för träbyggnadssystemens utveckling. Vad som är optimal 
prefabnivå är inte något som är helt givet. Projekten som studerats har t.ex. lett till att man 
ökat förtillverkningen genom att öka kanalisation och ledningsdragningen för el i bjälklagen 
vilket i sin tur har gjort det möjligt att leverera bjälklagen gipsade. Här är det viktigt att ta del 
av montagelagens erfarenheter när det gäller montagetider och arbetsmiljö. Organiserad 
erfarenhetsåterföring främst till systemleverantören är en nödvändighet. 

7.

Säkerställ erfarenhetsåterföring om byggsystemets koncept och utförande 

Analys av störningar (tidsspillan) i montagearbetet orsakat av byggsystemet har resulterat i 
följande grupper av störningskällor: Bjälklag, väggar, balkonger och loftgångar, hiss o trappor, 
logistik, väderskydd. Vanliga störningar är ofta bristande måttnoggrannhet när det gäller 
komponenterna. Ju högre grad av prefabrikation och industriellt byggande man eftersträvar 
desto högre måttnoggrannhet krävs.

Erfarenhetsåterföringen och inlärningen är ofta bristfällig och den behöver få en tydlig rutin 
och organisation. Det blir viktigt med feedback och kommunikation mellan aktörerna för att 
möjliggöra successiva förbättringar och inlärning som ger effektiviseringsresultat. En systematisk 
avvikelserapportering och felanalys behövs. Erfarenheterna från initiativprojektet Limnologen 
från hus 1 till hus 4 pekar på att förbättringseffekterna kan vara stora. 

För att kunna få nytta av en sådan felanalys behövs det att arkitekt och konstruktör och är 
tillgängliga under byggskedet för att kunna ta ställning till ändringar. Detta är särskilt viktigt vid 
totalentreprenader då projektering och byggskede oftast går omlott.  

8.

Organisera för upparbetning av montageprocessen 

Det går att upparbeta (effektivisera) montageprocessen. Det visar erfarenheterna från 
initiativprojekten. I fallet Limnologen uppskattas potentialen grovt till 10-15% när det gäller 
montage av stommen och 20-25% när gäller stomkompletteringen. Det handlar här om att 
arbetslagen blir mer vana vid systemen och utvecklar sin färdighet och sina metoder.

Detta pekar på värdet av att ha erfarna montörer som sätter upp stomme och gör 
stomkomplettering. Systemleverantören skulle kunna arbeta med egna montörer som till fullo 
behärskar företagets system. Det finns således en potential att ta tillvara om man kan öka 
kontinuiteten och inlärningen hos montagelagen. 

9.

Utarbeta logistikplan anpassad till den specifika situationen 

Varje byggplats kräver sin logistik beroende på hur mycket ytor som finns runt bygget. När det 
byggs i stadsmiljö eller i andra områden med begränsad plats måste leveranserna göras Just-In-
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Time. Det innebär att det i princip inte finns något lager av komponenter på byggarbetsplatsen 
och att störningar i leveranser får återverkningar på montagearbetet med stillestånd i värsta fall.

Erfarenheterna är att stommontaget ofta är snabbt och att andra moment då blir flaskhalsar, tex 
resening av ställningar och höjning av väderskydd eller stomkomplettering. 

Av denna anledning finns det behov av en utarbetat logistikplan och en kontinuerlig 
uppföljning av inkommande leveranser. 

10.

Utveckla och kommunicera kontinuerligt byggnadens unika historia och profil  

Det sista budordet, dock inte det minst viktiga, är att utnyttja intresset för miljövänligt 
träbyggande genom att systematiskt skapa en historia, en profil, för de stora träbyggprojekten. 
Många branscher har insett värdet av ”story-telling” för att bygga sina varumärken. Den 
möjligheten är uppenbar för det miljövänliga träbyggandet när man kommunicerar med sina 
boende, de potentiella hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna. 
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6. Referenslista och kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till huvudförfattare 

Lars Stehn. Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad. 
e-post: lars.stehn@ltu.se 

Ingemar Nygren. Högskolan Dalarna, Institutionen för Matematik, naturvetenskap och 
teknik.
e-post: iny@hd.se 

Lars-Olof Rask. Växjö universitet, Institutionen för Skog och träteknik. 
e-post: lars-olof.rask@vxu.se 

Birgit Östman. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Avdelningen för Bygg och 
mekanik.
e-post: birgit.ostman@sp.se 
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Referenslista avseende kapitel 3.1 Limnologen 
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Serrano, E. (red.): Uppföljnings- och dokumentationsprojektet Limnologen. Översikt och 
delprojektrapporter. Rapport nr 47/2008, Institutionen för Teknik och Design, Växjö 
universitet. 2008. 

Hemsida för projekt Limnologen: http://vxu.se/td/bygg/trabyggstrategi/limnologen/ 

Referenslista avseende kapitel 4.1 Industriellt (trä)byggande 

Björnfot, A. An exploration of Lean thinking for multi-storey timber housing construction – 
conteporary Swedish practices and futura opportunities. Doctoral thesis, Luleå University 
of technology, 2006:51D 

Lessing, J. Industrialised house-building. Licentiate thesis. Lund institute of technology, 2006. 
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prefabrication. Doctoral thesis, Luleå University of technology, 2008:21D 

Gerth, R. En företagsmodell för modernt industriellt byggande. Licentiate thesis. Royal 
institute of technology (KTH), 2008 

Referenslista avseende kapitel 4.2 Affärsmodeller 
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7. Bilagor 
Lars Stehn är författare av kapitel 7.1 och 7.2, samt Jerker Lessing av kapitel 7.3 

7.1. Fortbildningsprogrammets uppdrag, organisation, aktiviteter och 
måluppfyllelse

Fortbildningsprogrammet ingick i Nationella träbyggnadsstrategin, Näringsdepartementet.
Projektgruppen som genomförde fortbildningen hade följande uppdrag att genomföras 
gemensamt med Sveriges Träbyggnadskansli. 

1. Följa och dokumentera initiativprojekten så noggrant att man kan: 

- dokumentera och dra slutsatser om träbyggnadssystemens framtida potential och 
utvecklingsmöjligheter inom sju aspekter (boendekvalité, planerings- och 
beslutsprocessen, tekniska/funktionella lösningar i slutprodukten, estetiska aspekter, 
miljö och livscykelmål, förvaltnings- och livscykelekonomi samt 
träsystemleverantörer),

- presentera dessa slutsatser på större kunskapsseminarier i anslutning till 
initiativprojekten i Skellefteå, Falun och Växjö och på mindre specialiserade 
workshops på ett jämförbart och strukturerat sätt samt 

- ge en möjlighet för en naturlig återkoppling till ordinarie utbildning och forskning på 
universiteten, högskolorna och instituten. 

2. Tidvis knyta externa experter till sig för att ge deltagarna i fortbildningen en allsidig och 
praktiskt orienterad belysning. 

3. Säkerställa att dokumentationen och informationen finns tillgänglig i en webbversion och 
ett framtida webbaserat material för grundläggande utbildning. 

4. Skapa ett underlag för utveckling av starka leverantörsgrupper inom träbyggnadssektorn. 

Projektet var organiserat på följande sätt: 

Fortbildare Lars Stehn, Ordförande, Luleå tekniska universitet 
 Lars-Olof Rask, Vice ordförande, Växjö universitet 

Ingemar Nygren och Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna 
Carl-Johan Johansson och Birgit Östman, SP Trätek 

Dokumentations Jenny Sundkvist, Luleå tekniska universitet
koordinator

Regionala Krister Ellström, Länsstyrelsen Dalarna 
koordinatorer Urmas Kömmits, Länsstyrelsen Kronoberg 

Anders Jonson, Länsstyrelsen Västerbotten 

Experter Erfarna praktiker och specialister inom byggområdet och 
akademiker som knöts till fortbildningsprojektet efter behov. 
Speciellt ska nämnas: Jerker Lessing, Tyréns som samlade in och 
presenterade data om 14 olika byggprojekt för programmets s k 
samverkansprojekt. Observationsgruppen som bestod av Johan 
Vessby, VXU, Kirsi Jarnerö, SP Trätek, Ylva Sardén och Anders 
Björnfot, LTU samt Henrik Janols HD. Hans-Erik Johansson, 
Sveriges Träbyggnadskansli som har medverkat vid utformandet och 
genomförandet av flera seminarier och workshops 
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Adjungerad Jan Lagerström, Sveriges Träbyggnadskansli. 

Fortbildningsinsatserna bestod av tre typer av aktiviteter: 

Intresseväckare, med Sveriges Träbyggnadskansli som huvudman: 

- Intresseväckardagar, företagsbesök och spetsutbildningar på olika platser i landet. 

Erfarenheter från initiativprojekt, med fortbildningsprogrammets projektgrupp som 
huvudman:

- En seminarieserie bestående av seminarier, workshops och spetsutbildningar i 
anslutning till tre olika faser i initiativprojekten: 
Fas A) Program - Projektering, 
Fas B) Projektering - Produktion, 
Fas C) Produktion - Förvaltning. 

- Webbpublicerad dokumentation från initiativprojekt, samverkansprojekt och 
seminarier.

Fördjupning inom valda områden, gemensamt mellan Sveriges Träbyggnadskansli 
och fortbildningsprogrammets projektgrupp: 

- Workshops, spetsutbildning med anknytning till högskolornas grund- och 
fortbildning.

Fortbildningsprogrammet styrdes av en styrgrupp bestående av:

Styrgrupp Inger Eriksson, Ordförande, Länsstyrelsen Dalarna 
 Ivar Lidström, Vice ordförande, Länsstyrelsen Norrbotten 

Paul Eklöf, Länsstyrelsen Kronoberg 
Per-Erik Petersson, SP 
Lars Stehn, Luleå tekniska universitet 
Erik Serrano, Växjö universitet 
Lennart Westman, Högskolan dalarna 

Adjungerade Jan Lagerström, Sveriges Träbyggnadskansli. 
Lorentz Andersson, Nationella Träbyggnadsstrategin 
Christina Leideman, Nationella Träbyggnadsstrategin 
Anders Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten 

Programmets arbete delades in i 6 perioder om ca 6 månader (januari 2006 – oktober 2008). 
Programmets styrgrupp fastställde metoder för genomförandet och kvantitativa mål vid 
programmets start och fastställde sedan varje halvår successivt stödjande aktiviteter för att verka 
mot programmets mål. Rapportering och avvikelserapportering skedde efter varje period. 
Följande tabell visar en sammanställning av programmets viktigaste mål samt de uppnådda 
resultaten.
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Tabell 6. De viktigaste målen för fortbildningsprogrammet. 

Målsättning Utfall
Genomföra totalt 9 seminarier, 9 workshops och 
9 leverantörsträffar1.

9 seminarier, 30 workshops och 9
leverantörsträffar genomfördes. 

Deltagarantalet i den totala seminarieserien är 
400-500 personer1.

ca 1500 personer deltog i hela seminarieserien. 

Genomföra 10 intresseväckardagar med totalt 
250-500 deltagare2.

24 intresseväckardagar genomfördes för ca 2000
personer. 

Genomföra 40 företagsbesök med totalt 400-
800 deltagare2.

85 företagsbesök genomfördes där ca 1400 
deltog.

Genomföra 3-5 specialutbildningar med 45-125 
deltagare2.

2 kurser genomfördes av BFAB. Deltagandet var 
lågt.

Kunskapsbanken i TräGuiden skall ha 
fullständig beskrivning för minst tre olika 
metoder för byggande av flervånings 
bostadshus2.

Genomfördes enligt plan. 

Ett antal igångsatta trähusprojekt som är 
spårbara till fortbildningsprojektet som helhet. 

ett 10 trähusprojekt i hela landet initierades i 
programmets spår. 

Ett antal igångsatta regionala leverantörskluster 
som är spårbara till fortbildningsprojektet som 
helhet.

ca 15 olika leverantörskluster i hela landet 
initierades i programmets spår. Etableringen av 
trästad 2012 konceptet för detta arbete vidare. 

Verka för en jämställd sammansättning vid val 
av externa experter, föreläsare och aktörer i 
fortbildningsprojektet som helhet. 

ca 20% av programmets genomförare var 
kvinnor. 

En redovisning av tillämpade 
träbyggnadssystems miljöeffekter lämnas. 

1 internationell konferens genomfördes under 
2007 i samarbete med Mittuniversitetet. 

1 Projektgruppen inom fortbildningsprogrammet hade huvudansvaret.
2 Sveriges Träbyggnadskansli hade huvudansvaret.

7.2 Hur har kompetensen inom näringsliv, högskolor och institut 
utvecklats

I utredningen ”Mer trä i byggandet”, Ds 2004:01, som ledde fram till Nationella 
träbyggnadsstrategin slogs fast att:

för att öka träbyggandet krävs utbildningsinsatser både av studenter och fortbildning 
yrkesverksamma ute i arbetslivet.

För fortbildningsprogrammet var därför målgruppen yrkesfolk i byggbranschen. 

Inom byggbranschen finns många aktörer som samspelar i byggandet av ett nytt objekt. Viktiga 
beslut tas till 80% tidigt i byggprocessen och dessa beslut styr sedan navigeringsutrymmet för 
samtliga aktörer som följer därefter. Sett utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv är behovet av 
ett holistiskt förhållningssätt till de beslut som fattas i olika skeden av byggprocessen avgörande 
för det sociala, ekonomiska och miljörelaterade konsekvenser som byggande ger upphov av. 
Därför är behovet av kunskap och kompetenshöjning i de tidiga faserna viktigast.  

Med resonemanget ovan var den enkla analysen att de aktörer som primärt behövde större 
kunskaper om träbyggande var (är) i första hand beställare/förvaltare och arkitekter men även 
leverantörsledet, konsulter och entreprenörer. Metoden som valdes var att introducera (via 
seminarier och workshops) och värdera kunskaperna i direkt anslutning till målgruppens 
dagliga verksamhet. Detta bedömdes kunna åstadkommas genom att följa, analysera och 
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presentera fakta om demonstrationsbyggande av flervånings träbyggnader. 
Demonstrationsbyggande har den viktiga egenskapen att det visar att byggandet är möjligt, 
vilket gynnar trovärdigheten för en (i fallet med fortbildningsprogrammet) erfaren publik. 
Dessutom finns möjligheten att testa trähusbyggandet mot reella krav, mäta reella kostnader 
och pröva byggtekniker i ett verkligt projekt utan att simulera och avgränsa verkligheten. 
Kopplingen till demonstrationsbyggen gav en viktig möjlighet till konkreta diskussioner mellan 
aktörerna och för seminariedeltagarna att möta yrkeskollegor i samtal om konkreta 
frågeställningar. Genom denna koppling till demonstrationsprojekt genomfördes 
fortbildningsprogrammet så att teoretisk/akademisk kunskap kombinerades med 
yrkeskunnande och reella problem och frågeställningar. Som utförare av fortutbildningsinsatsen 
valdes universitet och högskolor samt SP Trätek. Dels därför att dessa organisationer har bra 
erfarenhet av utbildningar (både inom universiteten och fortbildningsinsatser riktat till 
industrin/samhället) och dels därför att universitetsvärlden är en opartisk aktör vilket 
säkerställer att framtagna data verkligen kommer hela samhället till gagn. 

I tabell 1 redovisades måluppfyllelsen för programmet som helhet. Hur den faktiska 
kompetensen höjts inom programmets prioriterade målgrupp är naturligtvis omöjlig att 
bedöma. Vi kan dock konstatera att fortbildningsprogrammet kvalitativt sett med råge uppfyllt 
sina mål. Erfarenheterna baserat på uppföljningar från seminarierna och workshopsen visade på 
att det i medeltal var ca 50% av deltagarna som fanns inom den prioriterade målgruppen varför 
ca

750 personer (med möjlighet till dubbelräknande då en person kan ha deltagit på flera 
seminarier) som representerade beställare/förvaltare, arkitekter, entreprenörer, 
byggkonsulter och byggentreprenörer deltog på i hela seminarieserien. 

Detta är en mycket stark måluppfyllelse och bedömningen är att kunskapen faktiskt fått 
genomslag då vi tittar till antalet igångsatta projekt som skett under fortbildningsprogrammet.  

Förutom de 15 byggprojekten som djupdokumenterats (se kapitel 3) så är bedömningen 
att ett tio-tal träbyggprojekt initierades (tabell 6) som en följd av aktiviteterna inom 
fortbildningsprogrammet och Sveriges träbyggnadskansli. 

Fortbildningsprogrammet ska ses i ett större sammanhang vad gäller uppbyggnaden av 
akademiska miljöer som stöttar, utvecklar och förvaltar kunskap om träbyggandet. De 
akademiska miljöerna är viktiga instrument för grundutbildning (civil- och 
byggingenjörsprogram), fortbildning till yrkesverksamma samt forskarutbildning. För att 
träbyggandet på sikt ska kunna etablera sig inom den akademiska värden krävs det att det finns 
akademiska bärkraftiga forskarmiljöer. 

Fortbildningsprogrammet bidrog till bildandet av starka akademiska miljöer. 

Inte ensamt, utan detta måste ses i den stora utbyggnaden av finansiella resurser för FoU som 
skedde under åren 2005-2008. Detta främst av VINNOVA och flera av de företag som 
uppförde demonstrationsbyggnader inom ramen för träbyggnadsstrategin. 

Före 2004 och när fortbildningsprogrammet riggades fanns fem generella forskningsmiljöer av 
någon större omfattning som arbetade inom träbyggnadsområdet. Dessa fanns i Lund, i Luleå-
Skellefteå, på Chalmers och i Växjö samt vid SP Trätek. Kurser inom träbyggnad var (och är) 
av naturliga skäl kopplade till utbildningar inom byggområdet. Inom civilingenjörsprogrammet 
Väg- och Vatten på de fyra högskolorna (Lund, Chalmers, KTH och Luleå) gavs (ges) 
träbyggnadskurser till en omfattning av mellan 7,5 - 15 högskolepoäng (motsvarande 5 - 10 
”gamla” poäng) samt ett tio-tal examensarbeten per år. Högskoleingenjörsutbildningar inom 
byggteknik gavs på 19 platser i Sverige. I de flesta av dessa gavs träbyggnad som en integrerad 
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del av en kurs i konstruktionsteknik (t ex stål- och träbyggnad). I Lund, Luleå samt i Växjö 
fanns (finns) enskilda kurser som behandlar träkonstruktioner. 

Under den tid som fortbildningsprogrammet genomfördes skapades genom egna initiativ på två 
universitet möjligheter för att bilda mer fokuserade och långsiktiga forskargrupper inom 
träbyggnadsområdet.

2005 initierade Luleå tekniska universitet en professur i Träbyggnad. Denna innehas i dag 
av Lars Stehn 

2007 initierade Växjö universitet en professur i Träbyggnadsteknik. Denna innehas i dag 
av Erik Serrano. 

Mellan åren 2004 - 2008 initierades och drevs dessutom ett antal stora FoU program 
gemensamt finansierade av staten (via VINNOVA och strukturfondpengar, företag och 
fakultetspengar från universiteten). 

De viktigaste programmen är (var). SkeWood (i Skellefteå-Luleå), WDAT (i Växjö), 
TräCentrumNorr (i Skellefteå-Luleå), NRA (som ett delprogram under VINNOVAS 
branschforskningsprogram), Lean Wood Engineering (i Luleå) och CBBT (i Växjö). Totalt 
sett satsningar på över 300 MSEK.

Det är just runt de två noderna Växjö och Luleå-Skellefteå som de akademiska miljöerna växer 
fram, där träbyggnadsföretagen geografiskt finns samt initiativen tas för ökat träbyggande. Dessa 
generella FoU program tillsammans med företagens starka egna satsningar på byggsystem och 
därtill kopplad FoU, kommunernas initiativ att uppföra träbyggnader och hela områden (Välle 
broar i Växjö) och universitetens satsningar på två professurer (båda deltagare i 
fortbildningsprogrammet) har lagt en bra grogrund för en fortsatt industriell utveckling, 
kompetenshöjning och forskningsmässig stöttning av träbyggnadsområdet i Sverige. 

Samarbetet mellan medverkande företag, högskolor och institut har stärkts under 
fortbildningsprojektet och ett förtroende har byggts upp, vilket utgör en god grund för fortsatt 
samverkan både i liknande och andra kommande projekt. 

7.3 Systembeskrivningar av samverkansprojekten 
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Kv Styrmannen, Umeå 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Kv Styrmannen i Umeå. Nybyggnad av 24 lägenheter i 4 våningar. 
Byggherre Umehem AB 
Arkitekt, Inredning Arkinova Arkitekter 
Konstruktör Martinsons Byggsystem AB  
VS-konsult JBR konsult 
Vent-konsult JBR konsult 
El-konsult Elte konsult 
Byggentreprenör AR Bygg AB 
Stom/Systemleverantör Martinsons Byggsystem AB 
VS-entreprenör Energioptimering AB 
Vent-entreprenör AR Bygg AB 
El-entreprenör Söderströms Elektriska AB 
Total byggnadsyta BTA 1440 kvm BOA 
Produktionskostnad Ca 20 MSEK 
Prod-kostn/kvm 14000-15000kr/kvm BOA 
Produktionsmetod Prefabricerade planelement, komplettering på byggplats  

Beskrivning av projektet 

Detta bostadshus byggs i centrala Umeå, på en tomt där det tidigare låg en bilhall, vilken revs för att ge plats åt 
bostäder. Bostadshuset är ett fyravåningshus och innehåller 24 hyreslägenheter.  

Byggherren Umehem är ett litet privatägt nystartat fastighetsbolag som fokuserar på att bygga hyresrätter på 
Umeåmarknaden och som har nära koppling till byggföretaget AR Bygg, som varit entreprenör i projektet. 
Projektet är byggt i egen regi av Umehem/AR-Bygg. 

Huset är byggt på en hörna och är följaktligen ett vinkelhus som skapar fina genomgående lägenheter och 
hörnlägenheter med ljus från två eller tre håll. In mot gården har huset utvändigt trapphus och hisschakt samt 
loftgångar som kopplar alla lägenheter till hiss och trappa. Huset är putsat och smälter in i den befintliga strukturen 
i området och är inte profilerat som ett trähus exteriört. Dock är loftgångar, trapphus och hisschakt utförda i 
massivträ och limträkonstruktioner som är synliga in mot gården. 

Huset byggs med bärande stomme av massivträ som levereras av Martinsons Byggsystem AB 

Varför byggs detta i trä? 

Nyckelpersonerna i AR Bygg och Umehem har erfarenhet av att bygga i trä både rent praktiskt och i egenskap av 
byggherre, dock inte höga hus. Man har därmed goda erfarenheter av träbyggande samt kompetens som gör att 
man känner sig trygg med att uppföra ett 4-våningshus med trästomme. Detta var en anledning till att man valde 
trä som stommaterial, men också att man fick en god totalekonomi i projektet. Dessutom gav det valda 
byggsystemet ett snabbt och rationellt montage av stommen som minskade den egna arbetsinsatsen väsentligt och 
gjorde projektet enklare att hantera för det lilla företaget. Man fick stort förtroende för Martinsons Byggsystem AB 
och deras kompetens och erfarenhet av att bygga höga hus med trästomme och att de har utvecklade lösningar för 
denna typ av byggnader. 

På AR Bygg menar man att träbyggande är lämpligt för små byggföretag eftersom det inte krävs stora och dyra 
maskiner samt att en relativt liten arbetsstyrka kan bygga den här typen av hus, särskilt när man arbetar med 
prefabricerade element som snabbt och rationellt monteras ihop till tät byggnad. Genom detta kan mindre företag 
etablera sig och bli aktörer som bygger denna typ av byggnader och därmed konkurrera med de större 
byggföretagen på denna nisch. 

Träets roll 

Detta fyravåningshus har en stomme av massivträ. Det innebär att såväl ytterväggar som lägenhetsskiljande väggar 
samt vissa innerväggar består av skivor av massivträ som kompletteras med gipsskivor och mineralull för ljud- och 
brandskydd samt som värmeisolering för ytterväggarna. Bjälklagen består också av massivträskivor, vilka 
kompletteras med undertak med trästomme och mineralull samt gipsskivor för ljudisolering. 
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Trapphuset, hisschaktet och loftgångarna utförs med massivträ och limträkonstruktion, med synligt trä i ytskikt. 
Balkongerna är också byggda av massivträplattor. 

Takkonstruktionen är också en träkonstruktion med takstolar av trä samt den översta ”vindsvåningens” väggar är 
utförda med träregelstomme.  

Byggmetod

Huset är till stor del uppbyggt av prefabricerade massivträelement, gällande bjälklag, ytterväggar, lägenhetsskiljande 
väggar, innerväggar, loftgångar, balkonger samt element till hisschakt och trapphus. Dessa är tillverkade av 
Martinsons Byggsystem i Bygdsiljum och sedan monterade av AR Bygg på byggplatsen. Bjälklags och 
väggelementen innehåller också installationer vilket minimerar arbete med detta på byggplatsen, främst handlar det 
om att koppla ihop de prefabricerade delarna till husets schakt och ansluta de olika medieslagen. 

På byggplatsen har byggnaden kompletterats med inredning av exempelvis kök och badrum, golvläggning, bygge 
av takkonstruktion, målning samt fasadarbeten.  

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

På Umehem och AR-Bygg har det valda byggsystemet och –metoden inte inneburit några begränsningar. Man 
har byggt det hus man ville ha och inte behövt göra avkall på några viktiga punkter. Huset har mycket vinklar vid 
burspråk och balkonger samt vid taket och den fjärde ”vindsvåningen” vilket inte inneburit några svårigheter att 
klara av med det valda systemet.  

För Umehem och AR-Bygg innebar den valda byggmetoden att de arbetskraftskrävande arbetena med att bygga 
stomme, minskades radikalt eftersom detta arbete utfördes av Martinsons Byggsystem i fabrik, och endast krävde 
montage på plats. Detta gjorde att man inte behövde så stor arbetsstyrka på projektet utan kunde arbeta med 
stomkomplettering, inredning och installationer i sin egen takt när stomme var monterad och man hade tätt hus.  

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

AR-Bygg skötte montage av de prefabricerade elementen i projektet. Detta gav erfarenheter av denna byggmetod 
som kan leda till nya uppdrag där de kan utföra montage på entreprenad åt andra aktörer, vilket man ser som en 
affärsmöjlighet som projektet Styrmannen har lett till. 

Man upplever inte sig begränsade av att antalet aktörer som kan leverera denna typ av träbyggnadssystem är 
relativt få. Man kände att kostnaden för träsystemleveransen var i rätt nivå. Totalekonomin i projektet påverkas 
dock av många andra faktorer, som exempelvis att man kunnat utföra det mesta kompletterings- och 
inredningsarbete i egen regi och kunnat göra detta i en takt som passat företaget. Dessa aspekter är väl så viktiga 
för totalekonomin som prislappen på byggsystemet. 

Upphandling och entreprenadformer 

Projektet är bygg i egen regi av Umehem, som har nära koppling och gemensamt ägande med AR Bygg, varför 
någon upphandling i egentlig mening inte skett. Umehem och AR Bygg har ett koncept som bygger på nära 
samarbete och delaktighet i projektens hela livscykel samt vidare ut i förvaltningsskedet. 

Formellt sett var entreprenadformen en totalentreprenad som AR-Bygg utförde åt Umehem. 

Gränssnitt i processen 

Gällande gränssnitt så har detta projekt varit ett egen-regi-projekt, även om Umehem och AR-Bygg är separata 
bolag. Därmed har gränssnittet mellan byggherre och byggentreprenör varit varit väldigt sammanflätat. 

Projektering

Huset ritades av arkitektfirman Arkinova, på ett övergripande plan och då i princip oberoende av vilket 
byggsystem som skulle väljas. Dock valde man byggsystem på ett relativt tidigt stadium i projektet och vissa 
enklare justeringar gjordes för att optimera lösningarna. Martinsons Byggsystem stod för den byggtekniska 
projekteringen av huset. 

Kompetens 

Kompetens kring dimensionering av träkonstruktioner knöts till projektet genom att Martinsons Byggsystem 
valdes som systemleverantör. De ansvarade för projektering och dimensionering av stomme och de byggtekniska 
lösningarna, vilket byggherren upplevde som tryggt och praktiskt. 

Uppfyllande av funktionskrav 
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Byggherren har generellt sett inte upplevt svårigheter att uppfylla funktionskraven i projektet, eftersom man 
genom Martinsons Byggsystem och projektets övriga konsulter samt baserat på egen erfarenhet fick tillgång till 
beprövade lösningar för de olika funktionskraven såsom ljud, brand, fukt etc. 

Brandskyddsdokumentation 

Umehem har själv upprättat brandskyddsdokumentation för projektet och löpande haft kontakt med 
räddningstjänsten i Umeå. Detta har fungerat smidigt och inte inneburit komplikationer. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Husets bärande stomme utgörs av massivträväggar i såväl ytter- som innerväggar och lägenhetsskiljande väggar, 
samt av massivträbjälklagen. Loftgångarna bärs upp av limträpelare. 

Stabilitet i byggnaden uppnås genom skivverkan i de bärande massivträväggarna, både ytterväggar och 
lägenhetsskiljande väggar som går tvärs ytterväggarna utnyttjas. 

Akustik

Martinsons byggsystem har utvecklade lösningar för ljudisolering. Bjälklagen är upplagda på en xylomerlist som 
dämpar vibrationer och stegljud. Stegljudsisolering i bjälklaget uppnås genom ett undertak med dubbla gipsskivor, 
samt stenullsisolering. Lägenhetsskiljande väggar utförs som dubbelväggar med gipsskivor, mineralull och luftspalt. 

Täthet och värmeisolering 

Ingen diffusionsspärr har använts i väggarna eftersom man uppnår täthet med massivträväggarna. I yttertaket har 
man använt plastfolie som diffusionsspärr. 

I ytterväggarna används 150 mm stenull samt invändigt kompletterande skikt om 45 mm mineralull som 
värmeisolering. I yttertaket används 550 mm lösullsisolering. 

Brandskydd 

De bärande träelementen har klätts in med dubbla lager gipsskivor, som är det huvudsakliga brandskyddet. Ingen 
sprinkling behövdes. 

Klimat- och fuktskydd 

Under byggtiden användes presenningar som temporärt väderskydd av stomme etc. Fasadmaterialet är puts. 

Istallationer 

Golvvärme används som uppvärmningssystem och golvvärmeslingorna är installerade i frästa spår i 
massivträbjälklagens ovansida. Dessa urfräsningar var gjorda i elementen på fabriken för enkelt montage på 
byggplatsen. 

Arkitektur

Detta bostadshus är inte profilerat som ett trähus utan har snarare utformats för att smälta in i den befintliga 
miljön. Byggnaden är traditionellt utformad med en putsad fasad och utskjutande tak med takkupor för 
lägenheterna på den fjärde våningen som utgörs av vindslägenheter. Interiört i lägenheterna märks det inte mycket 
av att det är ett hus med trästomme eftersom de flesta ytor är klädda med gipsskivor.  

Övrigt 

Utmärkande för detta projekt är att det är ett litet företag som byggt huset i egen regi. Huset är inte ett utpräglat 
trähus utan man har valt ett byggsystem med trästomme eftersom man ansåg att det var enkelt att arbeta med och 
på ett bra sätt uppfyllde företagets krav på totalekonomi och rationellt byggande. Detta är ett ”vanligt” bostadshus 
i fyra våningar som byggts i trä utan att det var ett självändamål, snarare för att det var mest lämpligt för projektet 
och byggherren.  
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Sandholmen, Rydebäck 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Nybyggnad av 28 lägenheter i ett 5-våningshus 
Byggherre Derome Förvaltning AB 
Arkitekt Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB 
Konstruktör Tyréns AB, Växjö 
Byggentreprenör Byggmästar´n i Skåne AB 
VVS-konsult FLK AB, Växjö 
Elkonsult El-teknik BA Johansson, Kungsbacka 
VS-entreprenör Prenad AB 
Vent-entreprenör Bravida 
Elentreprenör Laholms El 
Antal lägenheter 28 + en lokal för restaurang 
Total bostadsyta BOA 2599 kvm 
Produktionskostnad  62.4 MSEK (totalkostnad inkl mark och BH-kostn) 
Prod-kostn/kvm 24.000kr/kvm 
Produktionsmetod Platsbygge med fältfabrik på byggarbetsplatsen  

Beskrivning av projektet 

Bakgrund 

Derome Förvaltning AB ingår i Deromekoncernen som verkar inom trä- och byggindustrin med sågverk, 
takstolstillverkning, småhustillverkning, elementtillverkning, bygghandel, projektutveckling etc. Inom företaget 
har man stor erfarenhet av småhusbyggande och detta byggande har uteslutande skett med trä som stommaterial 
och främst förtillverkats i koncernens egna fabriker. Man arbetar oftast som projektutvecklare där bostadsområden 
och grupphusbebyggelse utvecklas unikt för respektive projekt och sedan antingen avyttras som bostads- eller 
äganderätter eller som en del av företagets egna fastighetsbestånd med hyresrätter. 

Erfarenhet av träbyggande 

Inom företaget har man också erfarenhet av att ha genomfört ett bostadsprojekt med tre 4-våningshus med 
trästomme, projektet kallades Kullbäcks torg och uppfördes i Mölnlycke under 2003. Detta projekt byggdes med 
prefabricerade element i form av bjälklagskasetter och enkla regelväggar med ett lager gipsskivor monterat, detta 
monterades på byggplatsen där denna stomme kompletterades till färdigt hus på plats. Entreprenadformen i detta 
projekt var generalentreprenad. Man hade ingen välfungerande lösning för väderskydd i detta projekt och detta är 
något man ville utveckla till kommande projekt för att minska risken för skador orsakade av nederbörd. 

Detta projekt gav generellt sett många nyttiga erfarenheter som man haft stor nytta av i det projekt som nu byggs i 
Rydebäck utanför Helsingborg. 

Projekt Sandholmen, Rydebäck 

Detta projekt innebär att ett vinklat 5-vånings bostadshus med 28 bostadsrättslägenheter uppförs av Derome 
Förvaltning AB. I huset ingår också en lokal för en restaurang i bottenplanet. Huset är ritat av den 
helsingborgsbaserade arkitektfirman Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, och har givits ett 
modernistiskt uttryck med strama linjer och fasaden är av slät vit puts. 

Området som huset byggs i, är ett nytt bostadsområde i Rydebäck, strax söder om Helsingborg, som nu bebyggs i 
rask takt med flerbostadshus, vilket är bryter av ortens övriga bebyggelse som främst består av villor och radhus. 
Området uppförs i anslutning till en pendeltågsstation och ligger på cykelavstånd till havet. Från husets övre 
våningar får man milsvid utsikt över den skånska slätten, Öresund, Ven och Danmark, något som byggherren 
menar är stora mervärden för de lägenheter man säljer. 

Detta projekt är ett av tre projekt som Derome Förvaltning AB uppför i detta område, varav alla tre projekten 
uppförs med träbyggnadsteknik. 
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Byggherren maknadsför inte huset som ett trähus utan menar att det som kunderna är intresserade av är 
planlösning, inredning, utrustning etc. Stommens material är inte något som kunderna frågar efter. Byggherren 
menar att: 

”Vi bygger huset med trästomme därför att vi tycker att det är en lämplig och intressant byggmetod” 

Varför byggs detta i trä? 

Att detta projekt skulle byggas med trästomme var en förutsättning som rådde i projektet från början. En 
anledning till detta är att Derome Förvaltning AB ingår i en träkoncern och därmed vill man bygga sina hus med 
den råvara som koncernen sysslar med. Träbyggande är en naturlig del av koncernens verksamhet och man kan 
bidra till att skapa efterfrågan på koncernens produkter och tjänster genom att medverka till träbyggandets 
utveckling. Man känner också att man vill visa att det går bra att bygga flervåningshus med trästomme och man 
vill vara en del av den utveckling som sker i branschen. 

Träets roll 

Trä används som bärande stommaterial i byggnaden i form av träregelväggar och bjälklag med bjälkar av trä. 
Takkonstruktionen utförs också i trä. Loftgångar och balkonger har trä som ”golvmaterial”. Trapphuset bärs upp 
av träpelare. I väggar används plywood och Kertoskivor för att öka väggarnas styvhet. 

Huset profileras inte som ett trähus, exempelvis är hela fasaden putsad och interiört är alla väggar inklädda med 
gipsskivor och inget bärande trä är synligt. 

Byggmetod

För projektet i Rydebäck hade byggherren med hjälp av konsulter upprättat bygghandlingar för byggnaden och 
projekterat för prefabricerade element, liknande de som användes i Mölnlyckeprojektet. Den anlitade 
generalentreprenören ville dock bygga med annan byggmetod och anlitade projektörerna för en omprojektering 
av projektet innan man började bygga.   

Generalentreprenören fick välja produktionsmetod, byggherren ställde inte krav på särskild metod. Den 
produktionsmetod som valdes bygger på att all byggverksamhet sker på byggarbetsplatsen, med 
generalentreprenörens personal. Anledningen till detta val uppges vara att man på så vis får kontroll över allt 
byggarbete och kan säkerställa att byggnadens alla delar skyddas från nederbörd. 

I en tillfällig fältfabrik på arbetsplatsen byggs stora kompletta bjälklagselement på ca 50 kvadrat meter per element 
och lyfts på plats av byggets stationära byggkran. På samma sätt tillverkas takkonstruktionen i den tillfälliga 
fältfabriken och lyfts på plats av kranen. 

Fältfabriken är ett ouppvärmt tält som utrustats med en enkel traverskran samt de maskiner som behövs för 
tillverkningen.  

Väggarna i huset har byggts på plats med lösvirke och skivor. Väggarna är träregelväggar som försetts med 
plywoodskivor och gipsskivor för att uppnå erforderlig stabilitet och brandskydd. 

Byggnaden har skyddats mot nederbörd och vind av en tältlösning över huset samt ett fasadskydd på ställningen. 
Entreprenören menar att detta varit en komplicerad lösning då huset är vinklat mer än 90 grader och där försvårat 
väderskyddslösningen. Väderskyddet har givit arbetsplatsen en behaglig arbetsmiljö som personalen uppskattat och 
som säkerställt att inget inbyggt material skadats av fukt.  

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Byggherren har inte känt att husets utformning begränsats av att det byggts med trä eller av den produktionsmetod 
som valts. Man har byggt det hus man ville ha och med den arkitektoniska kvalitet och det formspråk som 
eftersträvats. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Byggherren har upplevt att det varit svårt att finna lämpliga entreprenörer för projektet. Man menar att det dels är 
ett generellt problem att få tag på bra entreprenörer i dagsläget eftersom det råder stark högkonjunktur, men att 
det blir extra svårt om man vill finna entreprenörer som är villiga att bygga med trä och som dessutom har 
tillräcklig kompetens och engagemang för denna typ av byggande. Intrycket som byggherren fått är att 
flervåningshus med trästomme fortfarande är okänt för de flesta entreprenörer och att många inte är villiga att testa 
ett sådant koncept. 

Upphandling och entreprenadformer 

Byggherren anlitade projektörer till projektet och dessa projekterade byggnaden till bygghandlingar. Dessa 
konsulter upphandlades i förtroende. 
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Baserat på bygghandlingar gick byggherren ut med förfrågan till intresserade entreprenörer, för konventionell 
anbudsinfordran. 

Projektet utförs som en generalentreprenad och byggföretaget Byggmästar´n i Skåne AB är generalentreprenör. 
Denne har i sin tur handlat upp underentreprenörer för arbeten man inte behärskar såsom mark-, installations-, 
målnings-, plåtarbeten etc. 

Gränssnitt i processen 

Byggherren upplever att den valda entreprenadformen ger enkla och tydliga gränssnitt i processen. Byggherren har 
relation med projektörer och generalentreprenören som hanterar underentreprenörerna. Generalentreprenaden är 
en traditionell och välkänd entreprenadform som gör att alla aktörer känner spelreglerna. 

Särskilda krav 

Vid val av generalentreprenör utvärderade man noga de olika kandidaternas kompetens kring fuktfrågor och 
respektive företags system för kvalitetssäkring samt metoder för fuktmätning granskades noga eftersom det är 
frågor som byggherren menar är avgörande för träbyggande. Den entreprenör som valdes hade inga referenser på 
att ha byggt denna typ av höga trähus tidigare men visade stort engagemang och intresse för byggmetoden samt 
uppfyllde kraven på kvalitetssäkring och generell kompetens och anlitades för projektet. 

Själva upphandlingen innebar dock inga särskilda insatser eftersom den valda formen var generalentreprenad och 
därmed kunde göras på traditionellt sätt. 

Byggherren framhåller också byggmetoden är ny för de flesta av de inblandade aktörerna, förutom konstruktören 
och arkitekten i projektet, och därmed har en del diskussioner förts om lösningar och metoder för projektet, vilket 
man fört inom ramen för projektet i en anda att alla hjälps åt för att bygga ett bra hus. 

Stadsbyggnadskontoret i kommunen har inte haft några synpunkter på att huset byggs med trästomme.  

Ekonomiska krav har varit desamma som råder vid alla typer av byggprojekt och den ekonomiska kalkylen håller. 
Projektet lever på egna meriter. 

Projektering

Uppfyllande av funktionskrav 

Byggherren menar att brandkraven är enkla att uppfylla eftersom det finns så enkla och tydliga lösningar för detta. 
I detta projekt skyddas stommen med gipsskivor och fasaden är putsad vilket ger enkla lösningar. 

Ljud- och fuktfrågor kräver större uppmärksamhet menar byggherren. Gällande ljudfrågor så har man valt att ligga 
på den säkra sidan och exempelvis lägenhetsskiljande väggar som också är stabiliserande är försedda med tre lager 
skivor på vardera sidor vilket ger extra god ljudisolering. Fuktproblematiken har man löst med ett fungerande 
väderskydd över arbetsplatsen och därmed har man hindrat fukt att tränga in i konstruktionerna. 

Stabiliteten har man löst genom att använda inspända stålstag som förankrar byggnaden och gör att den lätta, höga 
byggnaden ändå klarar dessa funktionskrav. 

Brandskyddsdokumentation 

Projektets konstruktör har även fungerat som sakkunnig för brandfrågor och har deltagit under hela projektet med 
denna kompetens som stöd för byggherren och övriga aktörer. I samband med slutbesiktningen uppdaterar man 
brandskyddsdokumentationen och en särskild besiktning avseende brandskydd görs. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Ett parkeringshus finns under hela byggnaden och betongdäcket utgör grundplatta för huset ovanför. 

Huset har bärande ytterväggar och bjälklagen spänner från dessa in till en mittlinje i huset med bärande pelare och 
balkar i limträ. 

Stabilitet i husets tvärriktning tas upp av de tvärgående lägenhetsskiljande väggarna. Dessa väggar får tillräcklig 
styvhet genom att den ena av dubbelväggens regelstommar förses med en plywoodskiva innerst mot reglarna och 
utanpå detta två lager gipsskivor (Protect F). I väggarnas ändar monteras stålstag som förspänns och som därmed 
förankrar väggarna ned mot grunden och ytterligare bidrar till stabiliteten. I husets längsriktning uppnås stabilitet 
genom att trevåningshöga Kertoskivor (56 mm tjocka trälamellskivor) skruvas mot ytterväggens regelstomme på 
de partier av väggen som inte har några fönster och därmed ges väggen tillräcklig styvhet. I skivornas ändar 
monteras också stålstag som förankrar det stabiliserande elementet ned mot grunden. 
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Bjälklagen byggs upp av Kertobalkar med centrumavstånd på 600 mm. Utrymmet mellan dessa fylls med stenull 
för ljud- och brandisolering.  

De bärande ytterväggarna, som tar både vertikal och horisontell last, byggs upp av träreglar med en invändig 
plywoodskiva samt på vissa partier med den Kertoskiva som nämns ovan. 

De lägenhetsskiljande väggarna, som endast tar horisontell last, är uppbyggda som dubbla träregelstommar med 
avskiljande luftspalt. Den ena regelstommen förses med plywoodskiva och dubbla gipsskivor medan den andra 
förses med dubbla gipsskivor. 

Trapphuset och bjälklaget i anslutning till detta bärs upp av limträpelare och –balkar. 

Täthet och värmeisolering 

Ytterväggarna värmeisoleras med mineralull och täthet uppnås med en plastfolie som placeras innanför ett 
installationsskikt (träreglar och mineralull) och på så vis skyddas från perforering vid eldosor etc. 

Yttertaket isoleras också med mineralull och förses med plastfolie för att uppnå täthet. 

Akustik

Mellan lägenheterna eftersträvas Ljudklass B. 

Bjälklagen ljudisoleras genom att mellanrummet mellan bjälkarna fylls med stenull samt att två lager gipsskivor på 
akustikreglar monteras på undersidan av bjälkarna. Ovanpå bjälkarna läggs en spånskiva och två lager golvgipsskiva 
samt parkettgolv. 

Lägenhetsskiljande väggar utförs som dubbla regelstommar avskiljda med luftspalt för att minimera 
ljudtransmission. Utrymmet mellan reglarna fylls med stenull och regelstommen kläs in med dublla lager 
gipsskivor samt på ena sidan även en plywoodskiva. Detta tillsammans skapar tillräcklig ljudisolering mellan 
lägenheterna.

Brandskydd 

Träregelväggarna kläs in med dubbla lager gipsskivor och i vissa fall även en plywoodskiva innerst mot stommen 
samt kompletteras med stenull mellan reglarna och detta ger brandskydd av stommen. 

Bjälklagen förses med dubbla lager gipsskivor såväl på ovan- som undersidan samt kompletteras med stenull mellan 
bjälkarna och detta ger brandskydd av bjälklaget. 

Limträpelare i trapphuset är endast målade och därmed exponerade för en eventuell brand, vilket de är 
dimensionerade för att klara av. 

Klimat- och fuktskydd 

Fasaden putsas på cellplast. 

Fasaden skyddas på vissa partier av att loftgångar ligger utanpå huset. På övriga partier är fasaden utsatt för 
nederbörd eftersom huset saknar utskjutande tak. 

Arkitektur

Byggherren har höga ambitioner med sina byggprojekt och vill skapa byggnader med god arkitektur. Detta 
projekt har utformats som ett modernt, stramt hus i modernistisk stil som bär arkitektens signum. Dock är det inte 
alls profilerat som ett trähus utan kan sägas vara ett modernt bostadshus i 2000-tals stil helt enkelt, som ”råkar ha” 
en stomme av trä.

Övrigt 

Detta är ett exempel på ett modernt bostadshus i fem våningar som byggs i trä därför att byggherren vill det och 
vill utveckla träbyggnadstekniken och tycker att det passade bra att bygga detta projekt med denna teknik. Huset 
är dock inget trähus i den bemärkelsen att det syns att det är byggt med trä, utan gentemot kunderna har man inte 
marknadsfört det utan låtit huset självt vara attraktivt genom sin arkitektur, lägenheternas planlösningar, 
utrustning, utsikt etc.

Detta är ett exempel på träbyggande där byggteknik och stomsystem inte valts för att ge huset en särskild profil. 
Projektet har snarare kunnat visa att man kan bygga ”vanliga flerbostadshus” med trästomme utan att det måste 
vara ett ”trähus” i traditionell mening. 
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Ekdalen, Hagsätra 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Nybyggnad av 39 lägenheter, 3-4 våningar (suterränghus)   
Byggherre Järntorget Bostad AB 
Arkitekt Rolf Bergsten 
Konstruktör Tyréns AB, Moelven ByggModul AB 
Byggentreprenör Moelven ByggModul AB 
Systemleverantör Moelven ByggModul AB 
Vent-konsult Ingen uppgift 
Elkonsult Moelven ByggModul AB 
VS-entreprenör Moelven ByggModul AB 
Vent-entreprenör Moelven ByggModul AB 
Elentreprenör Moelven ByggModul AB 
Antal lägenheter 39 st 
Total bostadsyta BOA 2180 kvm (två hus) 
Produktionskostnad  35 MSEK 
Prod-kostn/kvm 16 kkr/BTA (exkl moms) 
Produktionsmetod Montering av volymelement  

Beskrivning av projektet 

Bakgrund 

Järntorget Bostad AB ingår i koncernen Järntorget Byggintressenter AB, som bedriver sin verksamhet i 
Stockholmsregionen. Koncernen är uppdelad i tre huvudområden – Bostad, Bygg och Fastighet. Järntorget Bostad 
AB har mer än 20 års erfarenhet av att bygga bostäder, och i nuläget fungerar man främst som 
projektutvecklingsföretag och arbetar med hela kedjan från markförvärv till färdig bostad. Företaget bygger såväl 
småhus i Stockholmsregionens ytterkanter, som flerbostadshus på många olika platser i regionen och man bygger 
projekt i olika prisnivåer. 

Erfarenhet av träbyggande 

Järntorget Bostad AB har under relativt lång tid använt trä som stommaterial när de byggt småhus. Däremot har 
företaget endast vid ett tidigare tillfälle byggt flervåningshus i trä – ett äldreboende i tre våningar med putsad fasad. 
Huset byggdes år 2000 och då, precis som nu, var det Moelven ByggModul som var leverantör av byggsystemet. 

Projekt Ekdalen, Hagsätra 

Projektet Ekdalen består av 39 bostadsrättslägenheter i två hus (1-3 RoK). Husen är suterränghus om 3 till 4 
våningar. Det studerade projektet är den andra etappen av projektet Ekdalen. I den första etappen byggdes 22 
stycken villor. Flerbostadshusen med bostadsrätterna är ritade av arkitekten Rolf Bergsten, som sedan tidigare har 
erfarenhet av Moelvens byggsystem. Moelven ByggModul blev tidigt inblandade i detta projekt, och det blev 
redan från början bestämt att husen skulle uppföras med deras byggsystem. Detta skapade goda förutsättningar för 
projektet genom att lösningar och detaljer kunde utformas i linje med byggsystemet och byggmetoden. Genom att 
den anlitade arkitekten har arbetat med Moelven under lång tid och känner systemet väl samt att Moelven har 
egna projektörer, så blev planerings- och projekteringsprocessen smidig och nära kopplad till tillverknings- och 
montageprocesen.

De nya husen byggs i anslutning till det befintliga villaområdet i Hagsätra, Stockholm. I Hagsätra är merparten av 
bebyggelsen flerbostadshus och därför bryter det nya området mönstret och ger en känsla av småstadsidyll. 
Området har också fått en ökad attraktionskraft i och med närheten till Södertörns Högskola och KTH i Haninge. 

Varför byggs detta i trä? 

I de inledande diskussionerna bestämde beställaren att de skulle arbeta med Moelven ByggModul AB och att 
husen därför skulle byggas med volymelement i trä. Beställaren ville utvärdera både metod och materialval – är 
detta en teknik som vi kan använda oss av i framtiden? Vidare har beställaren goda erfarenheter av att arbeta med 
trä vid sin produktion av småhus. 
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Främsta drivkraften i att välja detta byggsystem var att man ville testa byggmetoden med volymelement, även för 
flervåningshus, eftersom man uppfattar den som rationell och kostnadseffektiv. Man menar också att det är 
gynnsamt med en kort byggtid. Detta var avgörande kriterier och det faktum att byggsystemet baseras på trä var av 
sekundär betydelse.

Träets roll 

I projektet används trä som stommaterial, men huset har inte profilerats som ett trähus och fasaden är puts. Från 
beställarens sida finns ingen uttalad strategi att bygga i trä, utan det har snarare varit systemet som sådant som har 
varit det intressanta att utvärdera. Det spelar inte så stor roll för beställaren vilket stommaterial som används, så 
länge som det är ett effektivt sätt att bygga på.  

Golvbjälklagen i modulerna består av limträbalkar på centrumavstånd 600 mm, som kompletteras med mineralull 
och spånskivor. Takbjälklagen består av 45x145 mm träbjälkar som kompletteras med mineralull och gipsskivor. 
Såväl ytterväggar som innerväggar är traditionella träregelstommar som kompletteras med mineralull och 
gipsskivor. Takkonstruktionen byggs upp av takstolar av trä. 

Byggmetod

I projektet har Moelven ByggModul ABs metod använts, det vill säga att bygga husen med volymelement. Detta 
koncept innebär att unika hus byggs baserat på det utvecklade byggsystemet där volymelement utgör 
byggnadsdelarna som monteras till färdigt hus. Husen levereras i volymelement och stora delar av tillverkningen 
sker inomhus i fabrik. I fabriken tillverkas golvbjälklag, takbjälklag, ytterväggar och innerväggar som monteras 
ihop till volymelement. Dessa kompletteras vidare med fönster, dörrar, installationer, köksinredning, kompletta 
badrum med tätskikt, kakel, porslin etc, målning och golvbeläggning. Förtillverkningsgraden är följaktligen 
mycket hög på dessa volymelement när de lämnar fabriken. 

På byggplatsen monteras volymelementen ihop till tät byggnad snabbt och rationellt. De arbeten som återstår på 
byggplatsen är främst fasadarbete samt in- och hopkoppling av installationer, samt takbeläggning. 

Moelvens byggsystem innebär alltså att mycket av produktionen sker väderskyddat och därför är risken för fukt 
under produktionsfasen liten. Det känsligaste läget är i montagefasen, men denna sker så att tätt hus uppnås snabbt. 
Ofta sker montaget vertikalt för att man ska kunna lägga på tak samma dag. Om någon del av huset exponeras 
mot väder skyddas den med presenningar. 

Moelven ByggModul AB ansvarar för arbetet ovan grund, vilket innebär att de bygger det kompletta huset åt 
Järntorget och i detta inkluderas såväl projektering, planering, tillverkning, transport, montage och 
kompletteringsarbete på byggplatsen, till färdig byggnad. 

Trots att stommen alltid är gjord i trä, i det valda byggsystemet, finns många möjligheter till olika typer av 
väggbeklädnader, till exempel tegel, puts eller skivmaterial. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Beställaren menar att det generellt sett finns vissa arkitektoniska och byggnadstekniska begränsningar med att 
bygga med volymelement, gällande spännvidder, rumsfördelning och byggnadshöjder, men att det inte är ett 
problem i detta projekt. Detta projekt har från början planerats och projekterats utifrån valet av produktionsmetod 
och byggherren menar att man i detta projekt bygger det man vill ha och inte känt sig begränsad av det valda 
byggsystemet. 

I projektet har det varit viktigt att bygga kostnadseffektivt för att hålla nere priserna, i och med att målgruppen för 
projektet är priskänslig. Däremot tror inte byggherren att husets utformning begränsats på grund av att det byggts 
med trästomme, utan att begränsningarna har med produktionsmetoden att göra. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Beställaren har inte gått ut med anbud, utan det har varit ett så kallat förtroendeanbud till Moelven ByggModul 
AB. Genom att aktörernas långsiktiga samarbete har beställaren stort förtroende för Moelvens sätt att arbeta och 
för deras byggsystem. Beställaren har därför inte ansett det som nödvändigt att lämna ut en förfrågan om anbud. 
Det har hela tiden varit klart att Moelven skulle vara leverantör för projektet, i och med att de erbjuder en smidig 
och kostnadseffektiv lösning.  

Upphandling och entreprenadformer 

Upphandlingen har skett genom att det finns ett förtroende mellan aktörerna som byggts upp under lång tid. 
Projektet har följaktligen handlats upp i förtroende och inte varit föremål allmän anbudsinlämning. 

Entreprenadformen för projektet är totalentreprenad, med Moelven ByggModul som totalentreprenör ovan 
grund, och i detta arbeteingår hela byggprocessen som beskrivs ovan. Moelven har i sin tur handlat upp 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-84-

underentreprenörer för kompletterande arbeten som inte ingår i deras byggsystem exempelvis arbete med 
putsfasaden. Många av underentreprenörerna är vana att arbeta med Moelvens byggsystem. 

Gränssnitt i processen 

I och med att projektet drivs som en totalentreprenad, och att aktörerna kontinuerligt arbetar med varandra, är 
gränssnitten väldigt tydliga. Moelven har haft en totalentreprenad ovan grund och Järntorget har själva haft 
ansvarat för arbetet fram till färdig grund, vilket utförts av Järntorget Bygg. 

Särskilda krav 

I projektet har det inte funnits några speciella krav från stadsbyggnadskontoret kring hur träbyggnadsprojektet ska 
hanteras. Däremot har det vid tidigare projekt funnits krav på att skarvar inte ska synas i fasaden och ge intryck av 
elementbyggeri. Det är något som beställaren därför har varit vaksam för även i detta projekt, och genom valet av 
putsad fasad kommit ifrån helt. 

Det har inte heller funnits några speciella krav vad gäller ekonomi, utan det är samma princip som för alla projekt, 
dvs att en sund projektekonomi måste råda helt oavsett vilket stommaterial som används. 

Stadsbyggnadskontoret i kommunen har inte heller haft några direkta synpunkter på att huset byggs med 
trästomme.

Långsiktiga relationer 

De långsiktiga relationerna har varit en viktig förutsättning för projektet och Moelven ByggModul AB har hela 
tiden funnits med i diskussionerna kring projektet. Det finns ingen uttalad strategi att Järntorget ska använda sig av 
Moelven, utan det bestäms utifrån förutsättningarna för varje projekt. Läge och målgrupp är viktiga parametrar för 
att bestämma vilken produktionsteknik som ska användas, eftersom det sedan avspeglas i pris och kostnadsbild för 
projektet. 

Projektering

Eftersom Moelven Byggmodul bygger projektet på en totalentreprenad åt Järntorget Bostad så ingår också 
projekteringen i åtagandet. Moelven ByggModul har egna projektörer för alla kategorier utom arkitekt och 
ventilation. Arkitekten ritar de huvudsakliga dragen för byggnaden, bygglovshandlingar, planlösningar och 
inredning, fönstersättningar, fasadmaterial, kulörer etc. Den byggnadstekniska projekteringen sköts av Moelven 
ByggModul och man ritar både tillverkningsritningar för sin fabrikstillverkning och ritningar för den färdiga 
byggnaden och kompletteringsarbetet som ska ske där. Projekteringen är generellt sett mycket detaljerad eftersom 
allting måste vara definierat och specificerat inför fabrikstillverkningen, där inga ”löses på plats –lösningar” 
fungerar.

Beställaren upplever att den detaljerade projekteringen ligger väldigt tätt inpå produktionsstart vid 
modulbyggnation, jämfört med traditionell produktion. Att projekteringen sker så nära inpå produktionsstart ser 
byggherren som en nackdel. Det är däremot positivt och bekvämt att Moelven ByggModul ansvarar för hela 
projekteringen eftersom det är färre parter att hantera och samordna. Järntorget kontrollerar bara funktionaliteten. 

Uppfyllande av funktionskrav 

Beställaren anser inte att det är svårt att uppfylla kraven för brand, ljud och fukt när man bygger med trä. Däremot 
anser de att ljudfrågor kräver viss uppmärksamhet. Det finns en viss oro för att det är en annan typ av ljud i ett 
trähus jämfört med hus byggda med till exempel betong, vilket kan upplevas som störande. Även om trästomme 
inte leder till högre ljudnivåer kan ändå ljudet uppfattas som annorlunda – alltså störande och det är man vaksam 
på. 

Man känner förtroende för sin totalentreprenör som har lång erfarenhet av att bygga med trä och med 
volymelement och har därmed beprövade lösningar för att uppfylla funktionskraven på flerbostadshus. 

Brandskyddsdokumentation 

Moelven ByggModul AB har anlitat certifierade konsulter för att ta fram brandskyddsdokumentation, och det har 
inte upplevts som någon problematisk process.  

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Det vertikala bärverket i detta byggsystem består av både ytterväggar och innerväggar. Golvbjälklagen är som 
beskrivs ovan uppbyggda av limträbalkar och spånskivor som tillsammans bildar styva bjälklag som klarar 
spännvidder på drygt 4 meter. Stabilitet uppnås genom att tvärgående väggar utnyttjas som stabiliserande element i 
byggnaden. 
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Täthet och värmeisolering 

Ytterväggar och yttertak isoleras med mineralull. De stående ytterväggsreglarna är av specialmodell och består av 
två träreglar med cellplastisolering emellan, för att minimera köldbryggorna genom väggreglarna. Täthet uppnås 
genom att plastfolie appliceras i ytterväggar och yttertak. 

Akustik

Genom att man bygger med volymelement så används dubbla stommar mellan lägenheter, vilket är gynnsamt ur 
akustisk synvinkel. Genom att bjälklagen består av ett golvbjälklag och ett takbjälklag, med luftspalt emellan så 
erhålls goda ljudvärden för denna konstruktion. Detsamma gäller för lägenhetsskiljande väggar som har minimal 
kontakt med varandra eftersom de består av respektive volymelements vägg med luftspalt emellan och mineralull 
mellan reglarna och på så vis blir luftljudsisoleringen god. Detta i kombination med att dubbla gipsskivor krävs för 
brandskyddet ger bra lösningar akustiskt sett. 

Brandskydd 

Den bärande stommen skyddas av dubbla gipsskivor på såväl väggar som innertak och på så vis uppnås erforderligt 
brandskydd. Fasaden blir putsad och därmed är det ingen risk för brandspridning i fasaden. 

Klimat- och fuktskydd 

Moelven ByggModul AB har rutiner för att skydda modulerna för fukt på byggarbetsplatsen. Dock används inget 
separat system för väderskydd. Modulerna levereras täckta med presenningar ifrån fabriken och dessa tas inte av 
förrän de monteras eller t o m när de har monterats och nästa modul ska placeras ovanpå. Mycket av själva 
produktionen sker i fabriksmiljö, där det är ingen eller liten risk för fuktskador. Det tar sedan bara 6-7 dagar innan 
det är helt tätt hus ute på byggarbetsplatsen. 

Arkitektur

Projektet har inte profilerats som ett trähus, utan det råkade helt enkelt vara ett lämpligt stomsystem. Det har varit 
viktigt att projektet ska passa in i omgivningen och därför har puts använts som ytskikt på huset. Arkitekten Rolf 
Bergsten har använts eftersom han är van att arbeta med Moelvens byggsystem. Att bygga i trä har inneburit vissa 
kompromisser vad gäller arkitekturen, till exempel har det blivit andra infästningar för balkonger etcetera. Enligt 
beställaren handlar det lite om vad kunden accepterar.   
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Kretsloppshuset, Umeå 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Bostadshus, 5-våningshus 
Byggherre Nyab 
Arkitekt Anders Nyquist Arkitektkontor AB 
Konstruktör Martinsons Byggsystem AB, WSP 
Stomleverantör och -
entreprenör 

Martinsons Byggsystem AB 

Byggentreprenör Boab 
Värme, Sanitetkonsult JV-Konsult 
Vent-konsult, -entreprenör YIT-Fläktteknik 
Elkonsult Ekab Elkonsult AB 
Styr- och reglerkonsult  
Värme-, Sanitetentreprenör Gustavssons Rör 
Elentreprenör Bravida 
Antal lägenheter 32 lägenheter 
Total bostadsyta BOA 2891 kvm 
Produktionskostnad 57 Mkr 
Prod-kostn/kvm Ca 20 kkr/kvm BOA 
Produktionsmetod Prefabricerade planelement av massivträ 

Beskrivning av projektet 

Fastighetsbolaget Nyab, med de två drivande personerna Axel Lundgren och Christer Kvick har uppfört ett 
bostadshus i Umeå, som ett resultat av egna initiativ och djupt engagemang kring ekologiskt hållbart boende och 
byggande. Byggnaden är i det närmaste färdigställd och inflyttad, en del mindre kompletterande arbeten pågår 
(november 2006) 

Byggnaden är ett 5-vånings bostadshus med 32 lägenheter som bostadsrätter, fördelat på 2, 3 och 4 rum och kök, 
den översta våningen används för förråd och förvaringsutrymmen. Byggnader består av två huskroppar som är 
sammanbundna av en överbyggd innergård/vinterträdgård, där man skapat en trivsam miljö med växter, ett litet 
vattendrag och ytor för social samvaro som kan nyttjas året runt. Bland annat har man här planterat ett ca 500 år 
gammalt olivträd och de uppglasade gavlarna ger mycket dagsljusinsläpp och solvärme. 

Lägenheterna har sina entréer via loftgångar som vetter in mot innergården. 

Grundidén till bostadshuset är att det bygger på kretsloppsanpassade lösningar, vilket genomsyrat såväl husets 
utformning som val av material och teknik som används i huset och dess lägenheter. Det innebär att man 
omsorgsfullt utformat lösningar för energihushållning, avlopps- och sophantering, där bland annat separerande 
toaletter, solvärmepaneler, aktiv värmeåtervinning, genomtänkt solinstrålning etc använts i huset. 

Ytterligare en grundidé för huset är att skapa en givande social miljö för de boende, med vinterträdgården som 
mötesplats, utrymme för avkoppling och gemensamma loftgångar där grannar möts och kan umgås, på de 
gemensamma ytorna och i en behaglig miljö även vintertid. 

Båda huskropparna betjänas av ett trapphus och en hiss, till vilka loftgångarna är sammanbundna, något som 
möjliggörs av den överbyggda innergården, vilket givit en ekonomiskt effektiv lösning för dessa funktioner. 
Hisschaktet är utfört av massivträ och trapphuset i limträ vilket ger ett trevligt och inbjudande intryck, med sin 
centrala placering mitt i innergården. 

Varför byggs detta i trä? 

Mot bakgrund av projektets grundidéer om ekologiskt byggande, var valet att bygga huset med stor andel trä 
naturligt eftersom det är förnyelsebart och en råvara från naturen. Byggherren ville ha trä som bärande stomme, 
ytskikt och isoleringsmaterial i huset och såg inga alternativ till detta. Genom uppmärksamhet i branschen och i 
press hade byggherren fått insikt om att det är möjligt att bygga höga hus i trä vilket passade bra i detta 
sammanhang. Man hade också bestämt sig för att nischa projektet fullt ut i riktning mot miljövänligt byggande 
och boende och ville därmed ha stor andel förnyelsebar råvara i de material som skulle användas i huset. 
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Byggherren hade dock ingen tidigare erfarenhet av träbyggande i stor skala och sökte därför i tidigt skede efter 
aktörer med kompetens inom träbyggande. Man fann detta främst i leverantören av byggsystemet, övriga aktörer 
hade ingen direkt erfarenhet av stort träbyggande. 

Träets roll 

Husets stomme består av väggar och bjälklag av massivträskivor. Hisschaktet i huset är utfört i massivträ, 
trapphuset av limträ, loftgångarna och balkongerna av massivträ samt pelare av limträ. Husets ytterväggar har 
trästomme och fasaden är klädd med träpanel, såväl den utvändiga ytterväggen, som den yttervägg som vetter in 
mot innergården. Takkasetterna är också byggda med trästomme.  

Ytterväggarnas värmeisolering består av Termoträ, dvs träfiberisolering. 

I lägenheterna är golvmaterialet ekparkett och på loftgångar och balkonger är ytskiktet också trä. 

Byggmetod

Huset har byggts med prefabricerade massivträelement som tillverkats av Martinsons Byggsystem AB i Bygdsiljum. 
Elementen är förtillverkade till högt färdigställande och innehåller de bärande träelementen samt isolering, 
installationer etc. Bjälklageselementen tillverkas och levereras som kompletta element, som även innehåller 
installationer för sprinkler, avlopp och ventilation, dock kompletteras undertaket med gipsskivor på byggplatsen.  

Martinsons har också ansvarat för leverans av väggar, dock utfördes tillverkningen av ytterväggselementen av 
Boab, på underentreprenad åt Martinsons som ansvarade för de tekniska lösningarna. Anledningen till detta var att 
Martinsons hade hög arbetsbelastning och istället för att försena projektet så kunde Boab utföra tillverkningen i 
lokaler i Umeå, medan Martinsons försåg dem med instruktioner, material och den utrustning som behövdes. 
Termoträ AB skötte insprutning av träfiberisoleringen i Boabs tillverkningslokal, varefter elementen färdigställdes 
och levererades till montage. 

Hisschakt, trapphus, balkonger loftgångar och takkasetter tillverkades av Martinsons, i fabrik och monteras ihop på 
byggplatsen. 

Byggnaden kompletteras på byggarbetsplatsen, med arbeten för färdigställande av installationer, kompletterande 
byggarbete med t ex gipsinklädnad av väggar och undertak, golvläggning, montage av inredning, bygge av 
badrum etc. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Inga begränsningar på grund av det valda byggsystemet har upplevts av byggherren. Man menade redan från 
början att det var nödvändigt att bygga med prefabricerade element för att få en kort byggtid och minimera 
riskerna för skador och problem relaterade till klimat och nederbörd. Ett platsbygge skulle ta alltför lång tid och ge 
stora risker för skador och klimatpåverkan. Man utredde initialt om man kunde bygga med prefabricerade 
volymelement, men kom fram till att det inte var tillräckligt flexibelt för den aktuella byggnaden, varför man valde 
prefabricerade planelement. Martinsons Byggsystem anlitades i ett tidigt stadium av projektet vilket har gjort att 
byggnadens tekniska lösningar kunnat utformas på lämpligt sätt från början.  

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Det affärsmässiga hinder man upplevt är att det antalet aktörer som kan leverera kompletta byggsystem för den här 
typen av hus är få och att när deras kapacitet inte räcker till, så riskerar projektet att försenas. 

Man har profilerat projektet som kretsloppsanpassat och har bland annat belyst träbyggandet som argument i 
marknadsföring och försäljning, vilket uppfattats som positivt av kunderna. 

Upphandling och entreprenadformer 

För projektet tog byggherren in anbud från olika projektörer och anlitade dem med det som underlag. 
Entreprenörer för sidoentreprenader lämnade anbud på förfrågningsunderlag och anlitades utifrån detta. Stommen 
handlades upp som en totalentreprenad i förtroende med Martinsons Byggsystem, vilka ansvarar för projektering 
av stomme, tillverkning och montage till tätt hus. 

Entreprenadformen för projektet är Delad entreprenad, där byggherren själv har samordningsansvaret, 
kompletterad med en totalentreprenad för stommen, som nämns ovan.  

Anledningen till att delad entreprenad valdes, var primärt att projektet innehöll så mycket nya lösningar och ny 
teknik att byggherren skulle få betala alltför höga arvoden, där marginalen med hänsyn till risker, skulle vara väl 
tilltagen från anbudslämnande entreprenörer, om exempelvis en totalentreprenad hade valts. De nya lösningarna 
var dels kring träbyggande såsom träbyggnadssystemet, sprinkling etc, samt de kretsloppsanpassade lösningarna för 
VA-systemet, ventilationssystemet etc. 
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Några av entreprenörerna i projektet anlitades redan på tidigt stadium och kunde därmed vara med och bidra med 
sina kunskaper och få viktig information från övriga aktörer om de specifika förutsättningarna i projektet. 
Byggherren utsåg tidigt Martinsons som totalentreprenör på stommen, vilket innebar att viktig träkompetens 
knöts till projektet. Övriga aktörer som också engagerades var byggentreprenören Boab, som på det viset kunde 
sätta sig in i träbyggnadstekniken tillsammans med Martinssons, samt ventilationsentreprenören.  

Gränssnitt i processen 

Enligt byggherren har en del frågor hamnat ”mellan stolarna” i projektet, och därmed lett till visst merarbete och 
extra samordningsinsatser. Exempelvis anlitades ingen byggkonsult för helhetssyn och kompletterande 
bygghandlingar i projektet förutom de konstruktionshandlingar som Martinsons tillhandahöll. Detta gjorde att 
vissa lösningar exempelvis gällande hisschakt och utrymme för platsbyggda installationer inte utretts tillräckligt 
inför montage och ledde till merarbete. 

Byggherren menar att de har lärt sig väldigt mycket genom att själva agera projektledare och samordnare, vilket de 
inte skulle ha gjort om de överlåtit detta ansvar på annan part. Dock skulle de i kommande projekt helst vilja 
arbeta med generalentreprenad, och på så viss uppnå tydligare gränssnitt och ansvarsgränser. Genom det djupa 
engagemang man haft i projektet, har man fått värdefulla kunskaper och erfarenhet, och menar att man i 
kommande projekt kan precisera sina krav mycket tydligare och därmed skapa en effektivare process. 

Generellt sett så skulle byggherren gärna ha med alla kompetenser från tidiga skeden i projekt, men menar att det 
är problematiskt med hänsyn till prisbilden, eftersom man i tidiga skeden inte vet omfattningen av de olika 
arbetena och därmed inte kan få adekvata prisuppgifter från aktörerna.  

Projektering

Utformningen av huset utgick redan från början ifrån att det skulle utföras med trästomme och att det skulle vara 
hög prefabriceringsgrad. Detta har gjort att anpassade lösningar kunnat utformas från början.  

Kompetens 

Den arkitekt man anlitade för projektet valdes primärt utifrån dennes erfarenhet från kretsloppsanpassat byggande, 
inte träbyggande specifikt. Byggherren har en del synpunkter på lösningar som man menar inte varit optimalt 
utformade för denna typ av byggande och som givit onödigt dyra lösningar, exempelvis att översta våningen 
används för förråd och inte bostäder. Detta hänger troligen ihop med otydlig kravspecifikation, vilket man 
sannolikt har bättre underlag för i kommande projekt. 

Träbyggsystemet projekterades av Martinsons Byggsystem och grunden dimensionerades av WSP, med underlag 
från Martinsons. Att Martinsons anlitades och att de tog ett helhetsansvar för stommen gjorde att byggherren, med 
sin ringa erfarenhet av träbyggande, kände sig trygga och litade på att bra lösningar skapades.  

Uppfyllande av funktionskrav 

Man har inte upplevt det som problematiskt att uppfylla funktionskraven i byggnaden, eftersom stomleverantören 
har utvecklade lösningar för såväl brand- och ljud-problematiken. 

Byggherren har fått positiva signaler från de inflyttade boende i lägenheterna, som uppfattar lägenheterna som 
väldigt tysta, något som de boende är positivt överraskade av. Ljudmätningar planeras för att verifiera vilken 
ljudklass man uppnått i byggnaden. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentationen har utförts av kommunens räddningstjänst som tillhandahåller denna tjänst. Det gav 
en smidig process som innebar att när underlaget var utarbetat så godkändes det omgående eftersom kommunen 
har förtroende för dem. Byggherren anser dock att en del lösningar blivit onödigt kraftfulla, exempelvis gällande 
sprinkling av både lägenheter och loftgångar, trots erforderligt brandskydd av väggar och bjälklag, med dubbla 
lager gipsskivor. Sprinkling av loftgångar och därmed fasaden in mot innergården är ett tekniskt byte för att få ha 
träpanel på fasaden, även under fönsterna. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Husets bärande stomme utgörs av massivträväggar i såväl ytter- som innerväggar och lägenhetsskiljande väggar, 
samt massivträbjälklagen. Loftgångarna bärs upp av limträpelare. 

Stabilitet i byggnaden uppnås genom skivverkan i de bärande massivträväggarna, både ytterväggar och 
lägenhetsskiljande väggar som går tvärs ytterväggarna utnyttjas. 

Täthet och värmeisolering 
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Täthet i ytterväggar uppnås med hjälp av massivträskivorna samt kompletteras av Bisonduk, ett gore-tex liknande 
material som är diffusionsöppet, men konvektionstätt. I yttertak används en konventionell ångspärr (plastfolie) som 
också ger en lufttät takkonstruktion. 

Värmeisolering i ytterväggar och yttertak består av Termoträ, ett träfiberbaserat värmeisoleringsmaterial. För att 
uppnå goda energivärden har byggnaden väl tilltagna isoleringsskikt. Beräknat U-värde på ytterväggarna är 0,13 
W/m2K.

Akustik

Martinsons byggsystem har utvecklade lösningar för ljudisolering. Bjälklagen är upplagda på en xylomerlist som 
dämpar vibrationer och stegljud. Stegljudsisolering i bjälklaget uppnås genom ett pendlat undertak med dubbla 
gipsskivor, samt stenullsisolering. Lägenhetsskiljande väggar utförs som dubbelväggar med gipsskivor, mineralull 
och luftspalt. 

Brandskydd 

Lägenheterna är försedda med boendesprinkler och bärande träelement är inklädda med dubbla lager gipsskivor. 
Loftgångarna är också försedda med sprinkler.  

Klimat- och fuktskydd 

Huset har utskjutande tak som i viss mån skyddar träfasaden från nederbörd. 

Ytterväggarnas konstruktion av massivträväggar och Termoträ gjorde att ingen ångspärr behövde användas. 

Under byggtiden var det planerat att ett väderskyddssystem skulle användas. Dock visade det sig inte fungera för 
den stora huskropp som de båda husen, med den överbyggda innergården utgör. Lösningen blev att 
konstruktionen täcktes in med presenningar. Turligt nog var det bra väderförhållanden under byggperioden och 
inga skador av nederbörd uppstod. Till kommande projekt tänker byggherren planera byggnationen så att man 
bygger i etapper som kan täckas in av ett väderskyddssystem. 

Arkitektur

Husets utformning har inte begränsats av att det uppförts med bärande trästomme. Huset planerades och 
projekterades för detta från början och därmed blev lösningarna direkt anpassade utifrån förutsättningarna.  

Byggherren menar att huset ger ett väldigt stort intryck beroende på att innergården överbyggdes med ett stort 
sadeltak. Kommande projekt vill man utforma med smäckrare lösningar som ger nättare intryck och tydligare visar 
att det är frågan om två sammanbyggda huskroppar. Lösningen att använda det översta våningsplanet till förråd vill 
man inte återupprepa, dessa funktioner kan placeras smartare och våningsplanen utnyttjas effektivare för 
lägenheter.

Övrigt 

En intressant aspekt är att fastighetsbolaget Nyab i princip består av två personer, med stort engagemang för sina 
idéer och sina projekt. Genom detta som drivkraft har man skapat ett verkligt intressant koncept där 
kretsloppsanpassat byggande, där träbyggande blir en självklar del, kombinerat med sunda idéer om samverkan 
mellan nyckelaktörer tidigt i byggprocessen. Detta är ett bra exempel på att även små aktörer kan ta plats på 
marknaden och skapa intressanta koncept och lösningar. 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-91-

Jerker Lessing  2007-01-21  

Nationella Träbyggnadsstrategins fortbildningsprojekt 

Dokumentation av träbyggnadsprojekt 

Kv Dobben, Haparanda 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-92-
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Kortfattad projektinformation 

Projekt Bostadshus, 5 våningar, 66 lägenheter 
Byggherre Akelius  
Arkitekt Tirsén & Aili Arkitekter 
Konstruktör Lindbäcks Bygg AB 
Stomleverantör och -
entreprenör 

Lindbäcks Bygg AB 

Byggentreprenör Lindbäcks Bygg AB 
VS-konsult Pelator VVS Projektering AB 
Vent-konsult Pelator VVS Projektering AB 
Elkonsult Elteknik i Skellefteå AB 
VS-entreprenör JS Rör AB 
Vent-entreprenör Wixner & Son Plåtslageri AB 
Elentreprenör Bravida Nord 
Antal lägenheter 66 st 
Total bostadsyta BOA 3580 kvm 
Produktionskostnad Ca 60 MSEK (totalkostnad för projektet inkl tomt) 
Prod-kostn/kvm BOA Ca 16 800 kr/kvm BOA 
Produktionsmetod Prefabricerade volymelement med träregelstomme 

Beskrivning av projektet 

I Haparanda uppförs fyra femvånings bostadshus med hyreslägenheter. 

Byggherren hade ingen tidigare erfarenhet av att bygga stora eller höga hus med trästomme. Dock hade den till 
projektet knutne projektledaren erfarenhet från småhusbyggande med industriella metoder och var därför positivt 
inställd till att bygga även 5-våningshus med sådan teknik. Dock var byggherrens främsta prioritet för projektet att 
finna en partner som kunde åta sig ett helhetsansvar för byggprojektet till en kostnadsnivå som gjorde projektet 
ekonomiskt möjligt att genomföra. Denna partner fann man i Lindbäcks Bygg som med sitt produktionssystem 
kunde tillverka och bygga husen till rätt kostnad samt göra detta på relativt kort tid jämfört med traditionella 
byggmetoder. 

Projektet har inneburit ett nära samarbete mellan byggherre, arkitekt och byggentreprenör/tillverkare, vilket är en 
förutsättning för en effektiv process och hög kvalitet på byggnaderna och är ett arbetssätt som eftersträvas av 
byggentreprenören Lindbäcks Bygg. För detta projekt bestämde sig byggherren i ett tidigt stadium för att 
samarbeta med Lindbäcks Bygg och deras byggmetod baserat på prefabricerade volymelement, samt att anlita 
arkitektfirman Tirsén och Aili för projektering. På detta vis skapade man optimala förutsättningar för projektet och 
byggnaderna kunde utformas så att det fungerade bra för det valda byggsystemet och produktionsmetoden. 

I projektet kunde man dra nytta av en produktutveckling som utförts av Lindbäcks Bygg, där man utarbetat 
lösningar för HBV och SABOs tävling att bygga flervåningshus i trä. Lindbäcks Byggs DUO blev ett av de 
vinnande förslagen. Projektet har utförs som ett DUO hus eftersom de är lämpliga för denna typ av yteffektiva 
punkthus. Dessa lösningar har efter detta projektets genomförande vidareutvecklats och lanserats som ett 
koncepthus som marknadsförs av Lindbäcks Bygg. 

Varför byggs detta i trä? 

Byggherren Akelius har i detta projekt valt byggentreprenör och systemleverantör som kunde ta ett helhetsansvar 
och leverera kompletta byggnader till, för projektets art, rätt kostnader. Dessa krav kunde uppfyllas på ett bra sätt 
av Lindbäcks bygg, vars system är baserat på träbyggande. Byggherren hade inte uttalat specifikt att detta skulle 
vara ett träprojekt utan sökte en byggande partner som hade ett lämpligt byggsystem för den typen av bostadshus 
som det var frågan om. Det träbaserade byggkonceptet där volymelement produceras i fabrik och monteras på 
byggplats, med en kort byggtid och snabb inflyttning, passade byggherren Akelius bra. Det avgörande skälet till att 
projektet blev ett träbygge var alltså primärt att byggsystemet och produktionsmetoden hade de egenskaper och 
den kostnadsbild som byggherren efterfrågade. Stommens material var inget som byggherren fäste särsilt stor vikt 
vid för detta projektet. 
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Träets roll 

I detta projekt används trä som material i husets bärande stomme vilken byggs upp av träregelväggar och -bjälklag 
i volymelement. Hisschakt, trapphus och själva trappkonstruktionen utförs av trä, liksom takkonstruktionen som 
också byggs med trä som bärande material. 

Byggmetod

Byggnaden byggs upp av volymelement, med träregelstomme. Dessa volymelement är tillverkade av Lindbäcks 
Bygg, som utför detta i fabrik. Volymelementen har en mycket hög prefabriceringsgrad och levereras till 
byggplatsen kompletta med ytskikt såsom tapetserade väggar, målade tak och färdiga golv samt köksinredning och 
kompletta badrum. På byggplatsen monteras dessa volymelement snabbt ihop och takkonstruktionen läggs på så 
att tiden då volymelementen exponeras för väder minimeras. 

Takkonstruktionen byggs separat på byggplatsen och färdigställs innan montage av volymelementen avslutas. Det 
gör att sektioner av takkonstruktionen kan lyftas upp på huset och skapa tät byggnad omedelbart efter avslutat 
montage av volymelement. 

För korridorsbjälklagen har en speciallösning använts för rationellt och säkert montage, som innebar att dessa 
bjälklag monterades på volymelementens sidor redan i fabrik och hängdes i gångjärn för att på byggplatsen fällas 
ned och sättas fast mot vidstående volymelement. På detta sätt blev både transport och montage effektivt, 
samtidigt som man snabbt kunde använda korridorsbjälklagen att gå på, i montageskedet, vilket gav positiva 
effekter för arbetsmiljön. 

I volymelementen är alla installationer monterade redan i fabriken. Dessa kopplas sedan ihop i ett vertikalt schakt 
per lägenhet vilket ger ett rationellt och enkelt arbete på byggplatsen. De vertikala schakten är egna brandceller 
och skyddas mot brand med gipsskivor på konventionellt sätt. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Byggherren upplever inte att man varit begränsad på grund av det byggsystem man valde. En anledning till detta 
är att man hade gott samarbete mellan arkitekt och byggare i ett tidigt skede som gjorde att huset utformades med 
byggsystem och produktionsmetod i åtanke samtidigt som byggherrens krav tillgodosågs. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Byggherren kände stort förtroende för den byggare man valde för detta projekt och menar att det därmed inte var 
ett problem att antalet aktörer att välja mellan var få för den här typen av produktion. Eftersom krav på 
kostnadsbild, kvalitetsnivå och byggtid kunde uppfyllas menar byggherren att det räckte med denna aktör. 

Upphandling och entreprenadformer 

Akelius handlade upp detta projekt i en direktupphandling med Lindbäcks Bygg. Man begärde inte in anbud från 
andra eftersom man kände förtroende för företaget och deras sätt att bygga denna typ av hus. 

Entreprenadformen för projektet är en totalentreprenad, där Lindbäcks Bygg genomför allt byggarbete ovan 
grund, i en totalentreprenad åt Akelius. Det innebär att Lindbäcks Bygg ansvarar för såväl projektering, 
tillverkning, montage och kompletteringsarbete, till färdigställda bostadshus. Grundarbetena utfördes av annan part 
som en separat entreprenad. 

Projektering

Lindbäcks bygg har egna byggprojektörer som tillsammans med installationskonsulter tar fram de handlingar som 
behövs för tillverkning och montage. Arkitekten ritar huset och lägenheterna för att fungera för byggsystemet från 
början och har sedan länge ett samarbete med Lindbäcks Bygg och följaktligen god kännedom om konceptet. 

Kompetens 

Lindbäcks Bygg har arbetat med samma byggsystem under lång tid och har byggt ett stort antal flervåningshus med 
totalt ca 3500 lägenheter, baserat på detta system. Man har därmed god kompetens kring träbyggande och 
industriellt byggande, som byggherren ”automatiskt” får del av eftersom man arbetar i en totalentreprenad, där 
projektering och dimensionering ingår. Genom detta förfarande har inte byggherren behövt söka kunskap om 
träbyggande i andra aktörer utan kunnat överlåta detta till byggföretaget. 

Uppfyllande av funktionskrav 

Generellt menar byggherren att funktionskraven inte varit svåra att uppfylla. Detta är också en följd av att man valt 
att samarbeta med en aktör med ett utvecklat system och lång erfarenhet av industriellt träbyggande, som kunde 
visa beprövade tekniska lösningar om uppfyller kraven. Ett funktionskrav som byggherren dock ställde högre krav 
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på var stegljudsisolering i korridorsbjälklag, på vilket man ville lägga klinker. Lösningen blev ett extra lager 
golvgipsskiva på bjälklagets ovansida. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentation utfördes tidigt under projekteringsskedet, av konsultbolaget Brandskyddslaget, som är 
sakkunniga avseende Brand i projektet. Lindbäcks Bygg strävar efter att inkludera detta arbete i projektens tidiga 
skeden så att eventuella justeringar kan göras tidigt. I detta projekt fungerade detta utmärkt och kommunen hade 
inga invändningar vid det samråd som hölls. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Volymelementens träregelstomme för ned vertikala laster. 

Horistontella laster tas omhand genom skivverkan i tvärgående väggar som samverkar med bjälklagen i 
volymelementen och skapar därmed lösningar för stabilitet i byggnaden. De nedersta väggarna som får störst 
belastning, förses med plywoodskivor för att förstärka väggarnas skivverkan. 

Täthet och värmeisolering 

Täthet uppnås med plastfolie i ytterväggar och yttertak. 

Värmeisolering sker med mineralullsisolering i ytterväggar och yttertak. 

Akustik

Byggmetoden med volymelement innebär att golv- och takkonstruktionerna är separerade från varandra eftersom 
volymelementen har både golv- och takbjälklag och ljudspridning genom bjälklagen blir minimal. Samma princip 
gäller för lägenhetsskiljande väggar som byggs upp av två väggkonstruktioner som bildar en 
dubbelväggskonstruktion när två volymelement placeras bredvid varandra. Detta skapar goda egenskaper för 
ljudisolering mellan lägenheterna. Konstruktionerna förses också med mineralullsisolering som ljuddämpande 
material.

Brandskydd 

Det generella brandskyddet i byggnaderna är att den bärande stommen kläs in med gipsskivor i dubbla lager. 
Fasaden är putsad vilket ger en brandskyddad fasad som förhindrar brandspridning. 

Klimat- och fuktskydd 

Fasaden förses med en putsad yta som skyddar mot yttre klimatpåverkan.  

Under byggskedet sker ett snabbt montage som avslutas med att förtillverkade taksektioner lyfts på plats 
omedelbart efter färdigt montage av volymelementen. Vid dåligt väder sker inte montage. Detta gör att inget 
separat väderskyddssytem behöver användas. 

Arkitektur

Husen är inte profilerade som trähus och kan därmed inte sägas stå för en trähusarkitektur där trä lyfts fram. Husen 
är snarare traditionella hus med putsad fasad som ”råkar vara” byggda med trästomme. I husets trapphus märks 
trästommen genom att trappan är i trä. Interiört i lägenheterna märks det inte att huset är byggt av trä eftersom 
väggar och bjälklag är klädda med gipsskivor och därmed får betraktas som ”helt vanliga” lägenheter. En intressant 
detalj är att lägenheternas klädkammare ligger vägg i vägg med badrummet och här har man förberett för 
möjlighet till att ta bort väggen och installation av bastu. 
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Takpåbyggnad, Kv Lasarettet, Nacka 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Bostadshus, påbyggnad med 3 våningar på befintliga 4-
våningshus. 

Byggherre Majblomman Nacka, Ek för. Ebab är ombud 
Arkitekt WAK Arkitekter AB 
Konstruktör Moelven Byggmodul samt Tyréns AB 
Stomleverantör  Moelven Byggmodul 
Byggentreprenör Moelven Byggmodul 
VS-konsult, -entreprenör Moelven Byggmodul 
Vent-konsult, -entreprenör Moelven Byggmodul 
Elkonsult, -entreprenör Moelven Byggmodul 
Antal lägenheter 26 nya lägenheter 
Total bostadsyta BOA 2300 kvm 
Produktionskostnad Ca 42 MSEK (totalkostn) 
Prod-kostn/kvm 18000 SEK/kvm BOA 
Produktionsmetod Montage av volymelement på befintlig byggnad. 

Beskrivning av projektet 

Detta projekt är en påbyggnad av två befintliga 4-vånings bostadshus. Påbyggnaden innebär att ytterligare 3 
våningar byggs på de befintliga husen, och dessa nya våningar byggs med träbyggnadsteknik. 

De befintliga husen innehöll 84 lägenheter och i påbyggnadsprojektet byggs 26 nya lägenheter. På de två översta 
våningarna har man skapat etagelägenheter med stora kvalitéer för de kommande hyresgästerna. 

Byggherre i projektet är en ekonomisk förening som efter projektets färdigställande avser att ombildas till 
bostadsrättsförening. För genomförande av projektet har byggledningsföretaget Ebab anlitats och som fungerar 
som byggherrens ombud. 

Projektet ställer stora krav på hänsyn och minimal störning av de kvarboende hyresgästerna i de befintliga 
lägenheterna, varför man sökte en byggmetod som kunde uppfylla detta på ett bra sätt.  

Varför byggs detta i trä? 

Byggherrens ombud menar att valet att använda trä som stommaterial var ganska självklart i detta projekt eftersom 
man eftersträvade så låg vikt som möjligt på den nya konstruktionen, så att man inte skulle behöva göra 
förstärkningsåtgärder på den befintliga stommen och grundläggningen. En ytterligare anledning är att störning av 
de boende skulle minimeras och man sökte därmed ett koncept med långt driven förtillverkning, vilket resulterade 
i att man valde förtillverkade volymelement med trästomme som byggmetod, ett beprövat koncept vars fördelar 
man bedömde som synnerligen lämpliga för detta projekt. 

Med detta konstateras att det var kombinationen mellan träkonstruktionens låga vikt och den rationella 
byggmetoden med förtillverkade volymelement som gjorde att man valde att bygga med trä i detta projekt. 

Träets roll 

I projektet används trä som stommaterial och fasadmaterial.  

Golvbjälklagen i modulerna består av limträbalkar på centrumavstånd 600 mm, som kompletteras med mineralull 
och spånskivor. Takbjälklagen består av 45x145 mm träbjälkar som kompletteras med mineralull och gipsskivor. 
Såväl ytterväggar som innerväggar är traditionella träregelstommar som kompletteras med mineralull och 
gipsskivor. De översta modulernas takbjälklag utgör också byggnadens låglutande yttertak, vilket byggs upp av 
balkar av trä. Fasaden består av träpanel som målas med brandskyddsfärg. 

Byggmetod

I ett väldigt tidigt stadium i projektet gjordes valet av byggmetod och systemleverantör utsågs. På detta sätt fick 
man med kunskap och rätt förutsättningar för ett lyckat projekt. I projektet har Moelven ByggModul ABs metod 
använts, det vill säga att bygga med förtillverkade volymelement som transporteras till byggplatsen där de snabbt 
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monteras ihop till färdig byggnad. Moelven ByggModul ABs koncept innebär att man bygger unika byggnader 
baserat på sitt utvecklade byggsystem där volymelement utgör byggnadsdelarna som monteras till färdigt hus.  

Volymelementen tillverkas inomhus i fabrik. I fabriken tillverkas golvbjälklag, takbjälklag, ytterväggar och 
innerväggar som monteras ihop till volymelement. Dessa kompletteras vidare med fönster, dörrar, installationer, 
köksinredning, kompletta badrum med tätskikt, kakel, porslin etc, målning och golvbeläggning. 
Förtillverkningsgraden är följaktligen mycket hög på dessa volymelement när de lämnar fabriken. 

På byggplatsen monteras volymelementen ihop till tät byggnad snabbt och rationellt. De arbeten som återstår på 
byggplatsen är komplettering av takbeläggningen mellan volymelementen samt in- och hopkoppling av 
installationer.

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Det valda byggsystemet har inte inneburit några större begränsningar, eftersom man planerat och projekterat 
projektet med detta som utgångspunkt redan från ett tidigt stadium. Några mindre justeringar av planlösning 
gjordes då projektet övertogs av totalentreprenören, för att skapa en optimal modulindelning. Detta har dock inte 
påverkat projektet negativt, menar byggherrens ombud, man har åstadkommit det projekt man eftersträvade, med 
hög kvalitet och till rätt kostnad. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Byggherrens ombud gjorde en omfattande marknadsundersökning inför detta projekt där olika aktörer och deras 
byggsystem utvärderades. Man konstaterade att volymelement var det koncept man ville bygga med, men att det 
var relativt få aktörer som arbetar med den tekniken för denna typ av projekt. Man fick dock in 
konkurrenskraftiga anbud på projektet vilka var i överensstämmelse med de kalkyler man gjort för projektet. Det 
visade sig dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt att bygga med volymelementtekniken jämfört med planelement 
eller lösvirke. Så trots att antalet aktörer var få så fick man in konkurrenskraftiga anbud och kunde handla upp den 
aktör som bäst motsvarade de krav man ställde. 

Upphandling och entreprenadformer 

Projektet handlades upp i konkurrens där olika entreprenörer lämnade anbud på projektets genomförande. 

Entreprenadformen som valdes är totalentreprenad för själva påbyggnaden. Byggherrens ombud menar att det 
koncept man valde, med förtillverkade volymelement lämpade sig väl för totalentreprenad, vilket också är den 
entreprenadform som den aktuella systemleverantören föredrar. På det viset ansvarar denne för såväl projektering, 
tillverkning, transport, montage och kompletteringar vilket förenklar projektet för byggherren. 

Gränssnitt i processen 

Eftersom man valde totalentreprenad så blev gränssnitten i processen enkla. En del samordningsinsatser har krävts 
mellan arbetena i de befintliga husen och påbyggnadsprojektet samt för installation av hiss och loftgångar. 

Särskilda krav 

De viktigaste aspekterna för val av aktörer i detta projekt var följande 

Ekonomin

Kvaliteten

Byggtiden 

Störning av kvarboende 

Byggherrens ombud menar att de krav på kvalitet, i kombination med minimal störning av de kvarboende, som 
bland annat uppnås genom kort byggtid, och en hållbar ekonomi för projektet var en kombination som var 
projektets svåraste utmaning. Han menar vidare att det koncept man valde, med att bygga rationellt med 
volymelement, var det enda sättet som man kunde uppfylla dessa krav på ett bra sätt. Dessutom till bra kostnader. 

Projektering

Kompetens 

Genom att Moelven Byggmodul AB anlitades för att bygga påbyggnaden med sitt byggsystem fick man in den 
kompetens kring träbyggande som behövdes för projektet, vilket var en stor tillgång enligt byggherrens ombud. 

Uppfyllande av funktionskrav 

Man menar att det inte varit några större komplikationer kring att uppfylla projektets funktionskrav. En del 
diskussioner har förts kring ljudspridning från loftgångar och in i lägenheterna, men detta har egentligen inte med 
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träbyggnadstekniken att göra. Brand- och ljudfrågor kring byggsystemet har inte varit en stor fråga eftersom det 
byggsystem man valt har beprövade och robusta lösningar för detta. 

Brandskyddsdokumentation 

För brandskyddsdokumentation har en extern brandkonsult anlitats. Denne har god kännedom om kommunens 
krav för denna typ av projekt. Detta har därmed varit en enkel och smidig process. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Det vertikala bärverket i detta byggsystem består av både ytterväggar och innerväggar. Golvbjälklagen är 
uppbyggda av limträbalkar och spånskivor som tillsammans bildar styva bjälklag som klarar spännvidder på drygt 4 
meter. Stabilitet uppnås genom att de lägenhetsskiljande väggarna utnyttjas som stabiliserande element. Det 
fungerar utmärkt eftersom de löper tvärs husets längsriktning och inte har några öppningar. Påbyggnaden kan 
betraktas som ett trevåningshus som byggs ovanpå ett befintligt 4-våningshus. Det som skiljer är vindlasten som 
blir större på denna höjd, vilket dock inte var några problem att ta hand om i detta projekt eftersom byggnadens 
utformning var lämplig, bl a med de tvärgående lägenhetsskiljande väggarna. 

Täthet och värmeisolering 

Ytterväggar och yttertak isoleras med mineralull. De stående ytterväggsreglarna är av specialmodell och består av 
två träreglar med cellplastisolering emellan, för att minimera köldbryggorna genom väggreglarna. Täthet uppnås 
genom att plastfolie appliceras i ytterväggar och yttertak. 

Akustik

Genom att man bygger med volymelement så används dubbla stommar mellan lägenheter, vilket är gynnsamt ur 
akustisk synvinkel. Genom att bjälklagen består av ett golvbjälklag och ett takbjälklag, med luftspalt emellan så 
erhålls goda ljudvärden för denna konstruktion. Detsamma gäller för lägenhetsskiljande väggar som har minimal 
kontakt med varandra eftersom de består av respektive volymelements vägg med luftspalt emellan och mineralull 
mellan reglarna och på så vis blir luftljudsisoleringen god. Detta i kombination med att dubbla gipsskivor krävs för 
brandskyddet ger bra lösningar akustiskt sett. 

Brandskydd 

Eftersom man bygger på ett befintligt hus och hamnar över 4 våningar så fordras ett brandskydd med REI 90 på 
det vertikala bärverket och REI 60 på bjälklagen. Väggarna skyddas av dubbla gipsskivor av Protect F, och 
takbjälklaget skyddas med dubbla gipsskivor. Fasadens träpanel är skyddad med brandskyddsfärg som förhindrar 
antändning och brandspridning. 

Klimat- och fuktskydd 

Ett väderskydd har krävts under byggtiden eftersom den befintliga delen av byggnaderna måste skyddas från 
nederbörd då taket demonterats och underliggande lägenheter fortfarande bebos. Detta väderskydd bestod i att ett 
provisoriskt tak monterades och sedan monterades volymelementen i staplar där den översta modulens tak var 
färdigt yttertak. Endast skarvarna behövde kompletteras vilket gjordes omedelbart efter montage. Modulerna 
levereras täckta med presenningar ifrån fabriken och dessa tas inte av förrän de monteras eller t o m när de har 
monterats och nästa modul ska placeras ovanpå. Mycket av själva produktionen sker i fabriksmiljö, där det är 
ingen eller liten risk för fuktskador. Det tar sedan bara 6-7 dagar innan det är helt tätt hus ute på 
byggarbetsplatsen. 

Arkitektur

Detta projekt har inte profilerats som ett träprojekt utan är ett påbyggnadsprojekt, där valet av stomsystem och 
produktionsmetod gjordes utifrån projektets förutsättningar. Påbyggnadens träfasad är det enda som vittnar om att 
trä använts i projektet. 

Övrigt 

Byggherrens ombud menar att den valda metoden är det enda sättet att uppnå projektets mål, särskilt med tanke 
på kvarboende hyresgäster. Byggherren är mycket nöjd och på byggledningsföretaget Ebab säger man att man vill 
fortsätta med den här typen av byggprojekt och det koncept man använt här eftersom det fungerat så bra. 
Marknaden för denna typ av projekt bedöms som stor eftersom det finns mängder med bostadsområden med 
låglutande tak från 60- och 70-talen som behöver renoveras och då eventuellt kan byggas på med några våningar 
också för att skapa fler bostäder och förtäta bostadsområdet. 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-99-

Jerker Lessing  2007-05-31  

Nationella Träbyggnadsstrategins fortbildningsprojekt 

Dokumentation av träbyggnadsprojekt 

Kv Ödlan 3, Umeå 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-100-

Takpåbyggnad, Kv Ödlan 3, Umeå 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Bostadshus, påbyggnad av två våningar på befintligt trevåningshus. 
Byggherre Förvaltnings AB Lillberget 
Arkitekt Rydfjälls byggkonsult 
Konstruktör Bjerkings 
Stomleverantör  KLH 
Byggentreprenör Boab 
Värme, Sanitetkonsult JBR Konsult 
Vent-konsult, -entreprenör JBR Konsult 
Elkonsult Ekab 
Värme-, Sanitetentreprenör YIT 
Elentreprenör YIT 
Antal lägenheter 28 
Total bostadsyta BOA Ca 1600 kvm 
Produktionskostnad Ca 32 MSEK (före bidrag, beräknat till 2 MSEK) 
Prod-kostn/kvm Ca 20 kkr/kvm 
Produktionsmetod Prefabricerade bjälklag av massivträ, prefabricerade träregelväggar 

och kompletteringsarbete på byggplats. 

Beskrivning av projektet 

Förvaltnings AB Lillberget är ett litet familjeägt fastighetsbolag som förvaltar några fastigheter i Umeå. En av 
fastigheterna är kv Ödlan 3, ett trevåningshus från 1960-talet, som var i behova av en takrenovering, pga att 
takbeläggningen på det platta taket behövde bytas. I detta sammanhang bestämde man sig för att utveckla 
fastigheten genom att istället för att byta taket, bygga på två våningar och därmed skapa ett femvåningshus. 

Inom företaget har man ingen erfarenhet av nyproduktion, verksamheten är förvaltning. Man har därmed ingen 
erfarenhet av träbyggande. 

Projektet innebär att 28 nya lägenheter skapas. Dessa har en relativt enkel planlösning och främst är det 2- och 3-
rumslägenheter som byggs. Loftgångar leder fram till lägenheternas entréer på ena sidan av huset och på andra 
sidan har alla lägenheter stora balkonger mot väster. Ett separat hisschakt byggs för att försörja de nya påbyggda 
våningarna, på båda de sammankopplade huskropparna, vilket ger en rimlig ekonomi för denna. 

Varför byggs detta i trä? 

Att detta projekt byggs med trästomme var enligt byggherren ett ganska självklart val. En viktig aspekt var att 
använda en byggmetod som skulle störa de befintliga hyresgästerna så lite som möjligt, vilket man uppnår genom 
att använda prefabricerade element till stora delar av byggnaden. En annan viktig aspekt var att använda ett 
byggsystem med låg vikt eftersom det var frågan om påbyggnad på en befintlig stomme. Till detta hör också att 
man inte ville ha en lång utdragen byggprocess med exempelvis uttorkningstid för betong och annat som skulle 
förlänga byggtiden och därmed olägenhet för hyresgäster. Valet föll på en stomme av trä, där bjälklag av massivträ 
och väggar med traditionell träregelstomme samt pelare och balkar av limträ används. 

Träets roll 

Trä används i den bärande stommen i form av de massiva träbjälklagen, limträpelare och –balkar används för 
balkonger och loftgångar. Balkongerna och loftgångarna är plattor av massivträ. Såväl ytter- som innerväggar 
byggs med trärelstomme. Takkonstruktionen består av träbalkar som kompletteras med element av råspont. 

Byggmetod

Bjälklagselement, balkonger och loftgångar är prefabricerade massivträelement. Ytterväggarna förtillverkas av 
byggentreprenören, som har en anläggning för förtillverkning. Dessa element monteras på det befintliga huset, 
vilket skyddas av ett tält för väderskydd under byggtiden. När elementen monterats kompletteras stommen med 
att innerväggar byggs, undertak med ljudisolering byggs, installationer, inredning etc byggs på plats. 
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Byggherren menar inte att den byggmetod som valts skulle vara begränsande för byggnadens utformning, varken 
pga att trä valdes eller de förtillverkade elementen. Tvärtom var detta en förutsättning för att kunna genomföra 
projektet utifrån de kriterier på vikt och störning av boende som nämns ovan. I detta fall fanns ett befintligt hus 
vilket innebar att mått och lägenhetsutformningar var ganska styrda av detta. Man kunde bygga precis de 
lägenheter som man ville uppnå i detta projekt. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

När byggherren gick ut med förfrågan om anbud kom relativt få anbud in, endast 3-4 företag visade intresse. 
Byggherren fick god kontakt med två anbudslämnare och valde slutligen en av dessa. Denna entreprenör har god 
erfarenhet av bygge av flervånings trähus vilket gav byggherren förtroende att anlita denna. Detta var särskilt 
viktigt eftersom byggherren inte hade någon som helst kunskap om träbyggande innan detta projekt startade. 

Upphandling och entreprenadformer 

Projektet handlades upp på ett förfrågningsunderlag som entreprenörer fick lämna anbud på. Det var ett öppet 
anbudsförfarande som intresserade aktörer kunde lämna pris på. 

Entreprenadformen är totalentreprenad, där totalentreprenören ansvarar för såväl projektering som montage av 
element och kompletteringsarbete. Det lokala byggföretaget Boab valdes som totalentreprenör. 
Totalentreprenören Boab köper in massivträelementen, från leverantören KLH och installationsarbeten köps in 
som underentreprenader av totalentreprenören. 

För totalentreprenaden arbetar man med öppen redovisning av kostnaderna och har kommit överens om ett 
50/50-incitament, som innebär att de kostnader som totalentreprenören sparar in, jämfört med kontraktssumman, 
delas lika mellan byggherren och totalentreprenören Boab. 

Gränssnitt i processen 

Byggherren upplever att gränssnitten i processen har varit enkla och tydliga eftersom totalentreprenören tar ett 
helhetsansvar och har erfarenhet av träbyggande sedan tidigare. 

Särskilda krav 

Anledningen till att man valde totalentreprenad-formen var att byggherren inte har någon kunskap om byggande 
och inte heller några personalresurser att sätta på att styra och sköta ett byggprojekt. Man uppskattade att 
byggföretaget Boab som är ett litet privatägt byggföretag, har stort engagemeng och kunskap om träbyggande och 
kände att deras koncept med hög andel förtillverkning skulle fungera bra för projektet. 

Eftersom detta är ett träbygge var kunskap om dess särskilda förutsättningar en viktig aspekt i valet av entreprenör, 
särskilt som byggherrens egna kunskaper var små inom området. Kunskaper kring väderskyddslösningar, montage, 
akustikfrågor var sådant som diskuterades i projektets initierande. 

Stadsbyggnadskontoret har varit mycket positiva till detta projekt och inte haft synpunkter på att det är ett 
träprojekt. Tvärtom hade man goda erfarenheter från ett liknande projekt och uppmuntade byggherren i dennes 
planer med en takpåbyggnad. 

Projektets ekonomi 

Projektets ekonomi har inte krävt särskilda argument beroende på att det är ett träbyggnadsprojekt. De 
ekonomiska kalkylernas rimlighet har bedömts utifrån målet med projektet och de intäkter och kostnader 
förvaltningen har, helt oberoende av stommens material. 

Projektering

Totalentreprenören ansvarar för projekteringen och kunde därmed föra in sin kunskap om träbyggande redan i 
projekteringsfasen. Eftersom bjälklagssystemet levereras av KLH så kom också deras kunskap om detta in tidigt i 
processen, vilket byggherren uppfattar som positivt för projektet och de lösningar som används. 

Kompetens 

Byggherren har ingen uppfattning om huruvida träkompetens finns tillgängligt på marknaden eller inte. Han 
konstaterar att han via sin totalentreprenör och dennes systemleverantör fick tillgång till god kunskap kring 
aktuella frågeställningar som fuktskydd, akustik- och brandfrågor. 

Uppfyllande av funktionskrav 

De funktionskrav som diskuterats mest inom projektet har varit brandfrågor med hänsyn till trästommen samt 
utrymningsfrågor. Även fuktfrågor har varit aktuella, främst gällande byggskedet då det befintliga huset riskerar 
exponeras mot nederbörd. Väderskyddet löstes genom ett tält överst på byggnaden som täcker in hela byggnaden 
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och skyddar mot nederbörd och vind. I detta tält monterades en traverskran för lyft och montage av byggdelar, en 
lösning som togs fram eftersom en traditionell byggkran inte kunde användas eftersom tältet var stängt och man 
inte kunde lyfta in saker med kran. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentation har upprättats av Brandförsvaret i Umeå Kommun, och har varit en enkel och smidig 
process. En dialog mellan totalentreprenören och brandingenjören har hållits. När byggnaden är färdigställs justeras 
dokumentationen och kompletteras med de handlingar som behövs. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Den befintliga byggnadens konstruktion kompletteras med stålbalkar som bildar ett ramverk för den ovanliggande 
träkonstruktionen. På stålbalkarna läggs det första massivträbjälklaget upp. Anledningen till att stålbalkarna behövs 
är att de nya lägenheternas indelning inte stämmer med de underliggande bärande väggarna och man ville på detta 
vis skapa en frihet i planlösningen på de nya våningarna.

Limträpelare bär upp bjälklag och tar ned last från yttertaket. Ytterväggarna tar last från bjälklaget.  

Stabilitet uppnås genom att de tvärgående lägenhetsskiljande väggarna utnyttjas som stabiliserande väggar. I dessa 
väggar har också vindkryss monterats för att ytterligare förstärka väggarnas stabilitet. 

Täthet och värmeisolering 

Täthet uppnås med plastfolie i yttertak och ytterväggar. 

Värmeisolering består av 240 mm mineralull i ytterväggar och 450 mm i yttertak. 

Akustik

Mellan lägenheterna bygger man lägenhetsskiljande väggar av dubbla stommar med luftspalt emellan. Dessa består 
av träreglar 45x145, mineralull och dubbla gipsskivor (protect F) på båda sidor. På detta sätt blir 
luftljudsisoleringen mellan lägenheterna god. 

Bjälklagen består av massivträplattan som kompletteras med dublla lager gipsskivor ovanpå samt ett nedpendlat 
undertak fyllt med 220 mm mineralull och dubbla gipsskivor. Hålband fungerar som pendlar och är fastsatta i 
xylomerbrickor som dämpar ljudspridning. 

Brandskydd 

Brandskyddet av trästommen är inklädnad med gipsskivor. På den vertikalt bärande stommen används dubbla 
protect F-skivor och i undertak dubbla Normal-skivor. På golv används dubbla golvgipsskivor. 

Klimat- och fuktskydd 

Under byggtiden skyddas byggnaden av ett väderskyddssystem. För den första etappen av projektet har ett tält 
kobinerat med en traverskran använts. Detta vissade sig vara svårt att använda eftersom de två byggnadskropparna 
är förskjutan  och i skarven fungerade inte väderskyddet. Entreprenören har inför den andra etappen byggt egna 
väderskyddselement som ska monteras och användas i stället för tältlösningen. 

För utomhuskonstruktioner som balkonger och loftgångar skyddas massivträelementen med mineritskivor samt en 
massa av akrydur som ska fungera som både slitskikt och fuktsskydd. 

Arkitektur

Projektet profileras inte som ett träprojekt och därmed kan det inte betraktas som något exempel på träarkitektur. 
Man kommer att se limträbalkar och –pelare samt massivträplattorna underifrån på loftgångar och balkonger, men 
det är de enda signalerna om att detta är ett träprojekt.  

Profilen för detta projekt är att det är ett gammalt hus som byggts på med två våningar och därmed givits ett helt 
nytt uttryck. 
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Lelånghus, kv Vallhunden, Stockholm och kv Bäverungen, Stockholm 

Kortfattad projektinformation kv Vallhunden 

Projekt Studentbostadshus, 4-7 våningar 
Byggherre Lelånghus AB 
Arkitekt Janne Lundqvist Arkitektkontor AB 
Konstruktör LTB Byggkonsult 
Stomleverantör  Lelånghus AB 
Byggentreprenör Lelånghus AB 
VVS-konsult Lelånghus AB 
Elkonsult Lelånghus AB 
VVS-entreprenör Lelånghus AB 
Elentreprenör Lelånghus AB 
Antal lägenheter 122 lägenheter 
Total bostadsyta BOA 3884 
Produktionskostnad Ca 47 MSEK 
Prod-kostn/kvm 12.000 kr/kvm (inkl moms) 
Produktionsmetod Prefabricerade volymelement 

Kortfattad projektinformation kv Bäverungen 

Projekt Bostadshus, hyreslägenheter, 4 våningar 
Byggherre Lelånghus AB 
Arkitekt Janne Lundqvist Arkitektkontor AB 
Konstruktör LTB Byggkonsult 
Stomleverantör  Lelånghus AB 
Byggentreprenör Lelånghus AB 
VVS-konsult Lelånghus AB 
Elkonsult Lelånghus AB 
VVS-entreprenör Lelånghus AB 
Elentreprenör Lelånghus AB 
Antal lägenheter 32 lägenheter 
Total bostadsyta BOA 1846 kvm 
Produktionskostnad Ca 22 MSEK 
Prod-kostn/kvm 12.000 kr/kvm (inkl moms) 
Produktionsmetod Prefabricerade volymelement 

Beskrivning av projekten 

Bakgrund 

Lelånghus AB är ett privatägt bostadsbolag som inriktat sig på att bygga och förvalta hyresrättslägenheter på olika 
orter i Sverige. Företagets koncept är att bygga sina hyreshus i egen regi och att stora delar av byggarbetet sker i 
företagets egen fabrik för tillverkning av volymelement. I fabriken förtillverkas volymelement till en hög 
färdigställandegrad och transporteras sedan till byggplatsen där de monteras och kompletteras till färdig byggnad. 

För närvarande arbetar företaget med två byggprojekt i Stockholm där man ska bygga studentlägenheter samt 
vanliga hyresrätter. Det ena projektet, kv Vallhunden är 2 st 7-våningshus som innehåller 122 studentlägenheter. 
Detta blir Sveriges högsta bostadshus med volymelement med trästomme. Det andra projektet, kv Bäverungen är 
ett 4-våningshus som innehåller 32 hyresrättslägenheter, och ska också byggas med företagets byggsystem baserat 
på volymelement. 

Inom Lelånghus har man erfarenhet från träbyggande sedan man byggt 6 st 4-våningshus i Karlstad, också med 
trästomme och volymelement. Tidigare har man främst byggt 2-våningshus med trästomme, men då använt sig av 
förtillverkade planelement. 
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Varför byggs detta i trä? 

Anledningen till att dessa två projekt byggs med trästomme är primärt eftersom företagets byggsystem är baserat på 
trä. Anledningen till detta är att man i företaget tagit beslut om att utforma ett byggsystem som är lämpligt för 
förtillverkning och som lämpar sig för småskalig tillverkning, med enkla maskiner, utrustning och lokaler. Valet 
var då enkelt menar Lelånghus VD Lars-Erik Rhodin och man bestämde sig för att basera sitt byggsystem på trä 
och förklarar sitt såhär: 

”Vi bestämde oss för att bygga med volymelement och då var ju betong inte aktuellt. I valet mellan stål och trä 
valde vi trä eftersom det på många sätt är enklare att bearbeta, vi kan arbeta med materialet själva här i fabriken 

och det ger oss en större flexibilitet i produktionen och kräver ingen avancerad utrustning” 

Drivkraften att bygga med trä var för Lelånghus alltså att trä var lämpligt för deras byggsystem och affärskoncept, 
kräver inte avancerad utrustning utan kan bearbetas med enkla maskiner.  

Träets roll 

I de två projekten används trä i husets stomme. Såväl ytter- som innerväggar byggs upp som träregelstommar, i 
volymelementen. Bjälklagen som består av golvbjälklag och takbjälklag i volymelementen byggs upp med 
träbjälkar, och golvbjälklagen kompletteras med kraftiga golvspånskivor som ger styvhet till konstruktionen. 

Byggmetod

I båda byggprojekten används Lelånghus egna byggsystem som är baserat på volymelement. Konceptet innebär att 
unika hus byggs baserat på det utvecklade byggsystemet där volymelement utgör byggnadsdelarna som monteras 
till färdigt hus. Husen levereras i volymelement och stora delar av tillverkningen sker inomhus i fabrik. I fabriken 
tillverkas golvbjälklag, takbjälklag, ytterväggar och innerväggar som monteras ihop till volymelement. Dessa 
kompletteras vidare med fönster, dörrar, installationer, köksinredning, kompletta badrum med tätskikt, kakel, 
porslin etc, målning och golvbeläggning. Förtillverkningsgraden är följaktligen mycket hög på dessa volymelement 
när de lämnar fabriken. Även takmoduler tillverkas i fabriken, vilket gör att man snabbt får tak på byggnaderna på 
byggplatsen och därmed minimerar exponeringen mot väder. 

På byggplatsen monteras volymelementen ihop till tät byggnad snabbt och rationellt. De arbeten som återstår på 
byggplatsen är främst fasadarbete samt in- och hopkoppling av installationer. 

Lelånghus har egen personal till alla moment i byggprocessen. Man har också valt att inte arbeta med de 
traditionella uppdelningarna i yrkeskategorier, utan har satt samman arbetslag som innehåller alla kompetenser, 
men som alla exempelvis deltar i montagearbetet, och när installationer ska kopplas ihop, då tar personen med 
rörläggningskompetens de uppgifterna, men deltar sedan vidare i montagearbete. På detta sätt skapas effektiva och 
flexibla arbetslag där alla bidrar till en rationell byggprocess. 

Konceptet innebär alltså att mycket av produktionen sker väderskydda i fabrik och därför är risken för fukt under 
produktionsfasen liten. Det känsligaste läget är i montagefasen, men denna sker så att tätt hus uppnås snabbt. Ofta 
sker montaget vertikalt för att man ska kunna lägga på takmoduler samma dag. Om någon del av huset exponeras 
mot väder skyddas den med presenningar. 

Trots att stommen alltid är gjord i trä, i byggsystemet, finns många möjligheter till olika typer av väggbeklädnader. 
I de båda projekten i Stockholm kläs fasaden in med ett skivmaterial som putsas, vilket sker ute på byggplatsen. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Byggherren menar att detta byggsystem ger upphov till begränsningar, eftersom man vill begränsa variationen i 
volymelementens utformning. Planlösningen begränsas genom att volymelementens väggar är bärande och skapar 
rumsuppdelning. Det innebär att stora öppna planlösningar inte kan åstadkommas med detta system.  

Volymelementens utformning bygger på produktionsförutsättningar som standardmått på skivor och träreglar, 
vilket i sin tur ger förutsättningarna för byggsystemet. Eftersom detta är kända parametrar som man har med sig 
när man utformar sina byggprojekt, så menar byggherren att man kan bygga de hus man vill ha, utifrån de 
”byggklossar” som volymelementen utgör. 

Genom att utgå från standardiserade mått på ingående material undviks onödigt arbete som kapning av virke och 
skivor, och detta leder till att extra kvadratmeter kan skapas i byggnaderna utan att det kostar något extra, tvärtom 
blir det billigare på grund av minskad hantering. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Byggherren ser inga direkta affärsmässiga hinder för träbyggande. Eftersom man bygger i egen regi och utför 
merparten av allt arbete inom det egna företaget, såväl projektering, planering, tillverkning, montage och 
kompletteringsarbete, så är man inte beroende av externa aktörer. 
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Kvalitetskrav

Eftersom Lelånghus bygger i egen regi har man stort intresse av att bygga så att det blir goda förutsättningar för 
förvaltningen av bostadshusen. Man arbetar med enkla principer, använder inte kakel och klinker i våtutrymmen 
utan använder plastmatta, för att minimera risken för fuktskador. Man använder laminatgolv som är slitstarka, men 
som är enkla att byta när det behövs. På väggar och tak används gipsskivor i såväl bostäder som trapphus. 

Utvändigt använder man puts på skivmaterial, för att få en fasad som kräver minimalt med underhåll, vilket är 
särskilt angeläget i fallet med 7-våningshuset. 

Upphandling och entreprenadformer 

Lelånghus bygger i egen regi och har egen personal för i princip allt arbete i byggprocessen för såväl projektering, 
planering, tillverkning, montage och kompletteringsarbete. Man har alla ingående yrkeskategorier och anlitar 
därmed inte underentreprenörer. Detta gör att man inte arbetar med upphandling eller olika entreprenader. Man 
bygger helt enkelt i egen regi fullt ut. 

De enda arbeten man köper in är grund- och markarbeten samt hissmontage. Detta handlas upp av mindre 
entreprenadfirmor. 

Särskilda krav 

Stadsbyggnadskontoret har inte fört fram några särskilda krav gällande att husen byggs med trästomme. Dock har 
husen utformats med putsad fasad för att passa in i sina omgivningar som domineras av putsfasader. Genom att 
projekten tillkommit genom marktilldelning, där byggherren fått komma in med förslag på exploatering av 
tomten, så har förutsättningarna med att använda volymelement och trästomme varit med från början, och varit en 
förutsättning för det förslag som presenterats. Det är också en anledning till att man lyckas hålla så låga kostnader 
vilket man från kommunens sida var positiv till. 

Projektering

Kompetens 

Byggherren menar att man som beställare måste ha en grundkunskap om träbyggandets och 
volymelementsbyggandets förutsättningar, för att kunna veta vilka särskilda krav som ställs och i vilka lägen man 
behöver anlita specialistkompetens. Främst handlar det om att ha kännedom om akustik- och brandfrågor samt 
fuktproblematik. För Lelånghus har detta inneburit att man utformat sitt generella byggsystem och själv tar ansvar 
för projektering, men tar hjälp av konstruktör med stabilitetsberäkningar och lastnedräkning till grunden etc. 
Detaljritande sköter man själv och kan hålla detta på den nivå som behövs för den egna produktionen. 

Uppfyllande av funktionskrav 

Byggherren menar att det inte är svårt att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett högt trähus. Eftersom man 
arbetar med sitt byggsystem, i vilket man har utformat lösningar för de olika funktionskraven så är detta inte några 
stora svårigheter. 

Det mest kritiska är att säkerställa att volymerna inte skadas av nederbörd i den känsliga montagefasen. Detta löser 
man genom att montera vertikala ”staplar” och lägga på takmoduler omedelbart efteråt och på så vis få tätt hus 
snabbt. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentationen för projekten har utförts av en extern brandskyddskonsult, Bengt Dahlgren AB. 
Byggherren menar att detta varit en smidig process och att man inte uppfattat detta som komplicerat för att det är 
trästomme i husen. 

Erfarenhetsåterföring 

Eftersom man kontrollerar hela byggprocessen, inklusive förvaltning så har man i Lelånghus optimala 
förutsättningar för att basera sin verksamhet på erfarenheter från tidigare projekt. Eftersom man är ett litet företag 
som arbetar med några få projekt åt gången så sker erfarenhetsåterföringen naturligt genom de personer som är 
inblandade i verksamheten, samt att det är personal från fabriken som också monterar och kompletterar på 
byggplatsen och därmed får god insyn i vilka lösningar som är bäst ur olika aspekter. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 
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Det bärande systemet i husen är träregelstommen. Stabilitet uppnås genom att man utnyttjar de långa tvärgående 
innerväggarna samt förankrar husen ned mot grunden. Detta sker genom att man använder spännband som spänns 
och håller ned hela konstruktionen från översta våningen ned till grunden. 

Täthet och värmeisolering 

I väggar och tak används plastfolie för täthet. Skarvar tätas med skum för att hindra läckage. 

För värmeisolering används mineralull i dubbla korsande skikt i ytterväggar. 

Akustik

Genom att man bygger med volymelement så används dubbla stommar mellan lägenheter, vilket är gynnsamt ur 
akustisk synvinkel. Genom att bjälklagen består av ett golvbjälklag och ett takbjälklag, med luftspalt emellan så 
erhålls goda ljudvärden för denna konstruktion. Volymelementen läggs också upp på en xylomer-list som dämpar 
vibrationer och därmed ljudspridning mellan konstruktionsdelarna. Detsamma gäller för lägenhetsskiljande väggar 
som har minimal kontakt med varandra eftersom de består av respektive volymelements vägg med luftspalt 
emellan och mineralull mellan reglarna och på så vis blir luftljudsisoleringen god. Detta i kombination med att 
dubbla gipsskivor krävs för brandskyddet ger bra lösningar akustiskt sett. Eftersom det även inom lägenheter finns 
dubbla väggar med mineralull (för brandskydd) så skapas innerväggar med god ljudisolering vilket är ett mervärde 
för de boende. 

Brandskydd 

Den vertikalt bärande stommen i 7-våningshuset skyddas av dubbla Protect F-gipsskivor och i 4-våningshuset 
används en Protect F-skiva och en normalskiva. Takbjälklagen skyddas av tre lager normalgipsskivor. Fasaden blir 
putsad på skivmaterial och därmed är det ingen risk för brandspridning i fasaden. 

Klimat- och fuktskydd 

Volymelementen tillverkas inomhus i fabriksmiljö och emballeras med presenningar för skyd under lagring och 
transport. Montaget går snabbt och utförs vertikalt så att takmoduler kan monteras omedelbart efter och på så vis 
säkra mot nederbördsskador under byggtiden. 

Fasaden skyddas av skivor som sitter med en luftspalt till stommen och som putsas och därmed utgör klimatskydd. 
Taket beläggs med plåt. 

Arkitektur

Dessa två projekt har inte profilerats som trähus och inte heller som hus byggda med volymelement. Exteriört ser 
man varken att det är trä- eller volymelement som huset är byggt av, menar byggherren och konstaterar: 

”Det är hyreshus, punkt slut” 

Med detta menar han att man bygger hyreshus och har funnit att det mest rationella är att bygga med 
volymelement med trästomme, men att det inte för den sakens skull är ”trähus” man bygger. 
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Lagerhuset i Eslöv 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Lagerhuset, Eslöv. Ombyggnad av befintlig lagerbyggnad med 
trästomme till 10 våningars bostadshus med 31 lägenheter. 

Byggherre Midroc Property Development AB 
Arkitekt Ursprunglig arkitekt: Gunnar Asplund (exteriör arkitektur) 

Idéskapare: Kurt Salomon Sörensen 
Bygglovsarkitekt: Arkitekterna AB Krook & Tjäder  

Konstruktör Structor 
Stomleverantör och 
stomentreprenör 

-

Byggentreprenör Ingen uppgift i dagsläget 
VS-konsult, -entr Ingen uppgift i dagsläget 
Vent-konsult, -entr Ingen uppgift i dagsläget 
El-konsult, -entr Tepek AB, Elentreprenör ej utsedd i dagsläget 
Brandkonsult Öresund Safety Advisors AB 
Antal lägenheter 31  
Total bostadsyta BOA 3300 kvm 
Produktionskostnad Ingen uppgift i dagsläget 
Prod-kostn/kvm Ingen uppgift i dagsläget 
Produktionsmetod Ombyggnad av befintlig byggnad, platsbygge. 

Beskrivning av projektet 

Lagerhuset i Eslöv byggdes 1917-1918 av Statens Lager- och Kylhuskomitté, som ett av nio projekt runt om i 
Sverige. Anledningen till byggandet var att Sverige skulle få en stabil tillgång på spannmål genom att kunna lagra 
de goda årens skördar och jämna ut variationer i tillgången. Lagerhusen skulle ligga i direkt anslutning till 
järnvägen för att underlätta transporter och några mil inåt landet för att skyddas mot fientligt skeppsartilleri. Eslöv 
var därmed en lämplig placering. 

Lagerhusen utformades exteriört av Gunnar Asplund, en av den svenska modernismens stora arkitekter. Carl 
Forssell och Erik Hubendick, professorer vid Kungliga Tekniska Högskolan utformade husens konstruktion och 
valde trä som stommaterial dels därför att det gick fortare att bygga med trä än betong, och man ville få husen 
färdiga för att kunna lagra 1918 års skörd, och dels därför att trä och spannmål tar upp och avger fukt på samma 
sätt. Forssells egen uppfinning, taggbrickor, användes för att sammanfoga pelarna som används i husets stomme. 
Lagerhuset i Eslöv är en viktig länk i den svenska byggtekniska utvecklingen. 

Ombyggnad 

Lagerhuset har stått oanvänt under lång tid och byggnaden har börjat förfalla, vilket innebär ett stort behov av 
renovering. Midroc Property Development förvärvade Lagerhuset med ambitionen att renovera och bygga om 
huset till bostadshus med bostadsrätter. Eslövs Kommun ställde sig positiva till detta, särskilt eftersom det innebar 
ett positivt slut på en lång historia där Lagerhuset hotats av rivning. 

Totalt blir det 31 lägenheter i byggnaden, fördelade på 10 våningsplan. Plan 8, 9, 10 utgörs av en etagelägenhet i 
tre plan. Detta gör projektet till Sveriges högsta bostadshus med trästomme och byggherren ser detta som ett 
”flaggskepp” för sitt bostadsbyggande. 

Träets roll 

Byggnaden är befintlig och ursprungligen uppförd med trästomme. Detta innebar att trästomme i 10 våningar, för 
ett bostadshus, var de rådande förutsättningarna för projektet. Tekniska lösningar för att möjliggöra projektet har 
sedan tagits fram, med detta som utgångspunkt. 

Byggnadens stomme är av kraftigt dimensionerade pelare och balkar av trä samt bjälklag av trä, och såväl pelare 
som balkar kommer att vara synliga i byggnaden. Ytterväggarna innehåller träpanel (plankvägg) som troligen 
kommer att behållas som stabiliserande element och kläs in med putsbärare och puts. Innerväggar utförs troligen 
med träregelstomme, kompletterande bjälklag utförs med trästomme. 
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Byggmetod

Projektet är ett ombyggnadsprojekt, av en befintlig byggnad och blir därmed ett platsbygge. Delar av 
ombyggnaden kan ske med prefabricerade element, exempelvis kompletterande bjälklagselement.  

Upphandling och entreprenadformer 

Projektörer har anlitats direkt av Midroc Propety Development, detta har skett som förtroendeupphandlingar. 
Projekteringsunderlaget utarbetas till färdiga bygghandlingar. 

Ett mindre antal byggentreprenörer har tillfrågats om eventuellt intresse för projektet, med utgångspunkt från en 
budget som utarbetats av Midroc Property Development. I fall där byggentreprenör visar intresse för en 
generalentreprenad baserat på denna budget och övriga projektförutsättningar kan Midroc Property Development 
sluta avtal med denne. Ett alternativ till detta är att Midroc Property Development handlar upp ett antal mindre 
entreprenader i en delad entreprenad och själv tillsätter projekt- och byggledare för byggskedet. 

Vilken lösning som väljs är inte klart i dagsläget. 

Projektering

För projektet har det varit problemetiskt att finna konstruktörskompetens gällande kombinationen av träbyggande 
och antikvarisk kompetens. 

Projektering av byggnaden utförs innan byggskedet påbörjas, så att färdiga handlingar ska finnas till hands. 

Funktionskraven på byggnaden har inte upplevts som svåra att uppfylla, dock har annorlunda lösningar krävts 
eftersom huset är en befintlig, grov träkonstruktion, med antikvariska krav att beakta. Främsta svårigheten gällande 
funktionskrav har varit kraven på ljudisolering, vilket försvåras av de kraftiga dimensionerna och risken för 
transmission mellan bjälkar och pelare. 

Brandkraven har inte upplevts som svåra att uppfylla tekniskt, dock menar byggherren att exempelvis kraven på 
utrymningsvägar från entresolplanen är väl svaga. En lösning med fler utrymningsvägar har utarbetats, vilket skapar 
högre säkerhet än uppsatta krav. 

Brandskyddsdokumentation har utarbetats av brandkonsulten som är knuten till projektet och baseras på det 
projekteringsunderlag som utarbetas för projektet. Det kommer att kompletteras med relationshandlingar över 
byggnaden efter att projektet färdigställts. Byggherren upplever inte att detta varit någon fråga för särskilda 
problem, utan att kraven i BBR redovisas och att kommunens representanter varit nöjda med det. 

Huset har en karaktär som trähus genom sin karakteristik i pelare och bjälkar. I övrigt profileras inte huset som ett 
renodlat träprojekt. De befintliga takstolarna av trä kommer att  rivas och ersättas av nya takstolar av stål. 
Byggnaden kompletteras med trapphus och hisschakt, vilka kommer att utföras i stål och betong. Anledningen till 
detta uppges vara att undvika brännbart material i utrymningsvägar. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Den befintliga byggnadens pelare- och balk-system som utgörs av grova dimensioner på träbalkar och träpelare. 

Troligen kan den befintliga träpanelen i ytterväggarna behållas och fortsätta utgöra stabiliserande element. Om 
denna måste rivas krävs ny stabiliserande lösning. 

Täthet och värmeisolering 

Byggnadens ytterväggar kommer att bestå av puts, på putsbärare av mineralull alternativt cellplast (som monteras 
på befintlig träpanel), vilket utgör ytterväggarnas klimatskydd. 

Yttertak isoleras med mineralull. 

Akustik

Ett övergolv bestående av flytbetong kommer att gjutas på bjälklagen för att skapa ett tungt skikt. Ovanpå detta 
läggs dämpande material och ytskikt. 

Undertak av gipsskivor monteras mellan bjälkarna. 

Största problemet är stegljudsisoleringen och risken för transmission genom bjälkar, till pelare. Detta utreds för 
närvarande av akustikkonsult. 

Lägenhetsskiljande väggar utförs som dubbelväggar med träregelstomme med mineralull och gipsskivor. 

Brandskydd 
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Byggnaden förses med boendesprinkler. 

Eventuellt sprinklas fasaden, beroende på vad utredning visar, med hänsyn till brännbart material i yttervägg. 

Invändigt monteras gipsskivor som undertak. 

De grova dimensionerna på träbjälkarna gör att brinntiden blir lång och därmed ett brandskydd i sig. 

Flytbetong ovanpå bjälklaget ger ett brandskydd uppifrån och som avskiljande mellan lägenheterna. 

Klimatskydd 

Byggnaden är idag fuktig på grund av läckor i tak och väggar där nederbörd läckt in. Byggnaden beräknas behöva 
torka ut under 5-6 månader. 

Två alternativ för väderskydd under byggnationen utreds: 

Alternativ 1 innebär att en tältlösning tas fram, för att täcka in hela byggnaden under byggskedet. 

Alternativ 2 innebär att det befintliga taket rivs och ett nytt byggs upp som en första åtgärd i byggskedet. 
Därefter torkas byggnaden ut, med hjälp av inkopplad fjärrvärme. 

Någon av dessa lösningar kommer att väljas och byggherren är medveten om behovet av fuktsäkring och 
väderskydd under byggtiden och kommer att kräva detta av entreprenör i byggskedet. 

För färdig byggnad sker fuktsäkring bland annat genom traditionell frånluftsventilation. I våtrum placeras 
plastmatta under kakel och klinker som tätskikt. 

Arkitektur

Byggnadens arkitektur är till stor del styrd av att huset är befintligt och av antikvarisk karaktär. Detaljplanen 
beskriver hur byggnaden ska bevaras och definierar exempelvis fasadernas utformning med nya fönsteröppningar 
samt att husets taklutningar ska bibehållas och husets ytterdörrar ska ges samma uttryck som de ursprungliga, för 
att bibehålla byggnadens karaktär. 

Generellt innebar det en utmaning att förändra den befintliga byggnaden till ett modernt bostadshus. Exempelvis 
att skapa goda lösningar för hissar och trapphus i byggnaden har inneburit svårigheter och utmaningar. Att huset är 
byggt med trästomme var inte specifikt det största problemet. 

Interiört var den största utmaningen att kunna skapa bra planlösningar för lägenheterna, något som bland annat 
komplicerats av att byggnadens pelare står tätt. Samtidigt är det detta som ger byggnaden sin unika karaktär och 
som gör lägenheterna helt unika. 

Övrigt 

Byggherrens projektledare har genom detta projekt fått god insikt i och kunskaper om möjligheter med 
träbyggande och man ser detta projektet som ett viktigt referensprojekt för företaget. Vidare har man genom de 
kunskaper man erhållit i detta projekt, blivit tillräckligt säkra på trähusbyggande att man valt trä som stommaterial 
för ett stort bostadsprojekt i Växjö, kv Limnologen vilket består av 4 st 8-våningshus med massivträstomme. Man 
menar att efter att ha arbetat med Lagerhuset och de speciella lösningar som råder kring ett ombyggnadsprojekt 
med trästomme, känner man sig väl rustade att arbeta med ett nybygge med trästomme och upplever det som 
enklare än ett ombyggnadsprojekt eftersom man då kan utforma projektet med detta som förutsättning från 
början. 
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Höglager, Q-med AB, Uppsala 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Lagerbyggnad med tillhörande kontor och personalutrymmen 
Byggherre Q-med AB 
Arkitekt Werket Arkitekter AB 
Konstruktör KLH 
Byggentreprenör JM AB 
Stomleverantör KLH 
VVS-konsult Bjerking 
Elkonsult Bjerking 
VVS-entreprenör Lennestål VVS 
Elentreprenör Sevia El 
Bruttoarea 2438 kvm 
Produktionskostnad  Ca 30 MSEK (inkl mark och byggherrekostn) 
Prod-kostn/kvm Ca 12.300 kr/kvm 
Produktionsmetod Prefabricerade massivträelement 

Beskrivning av projektet 

Bakgrund 

Q-med är ett medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar medicinska implantat. Företaget expanderar 
kraftigt och har de senaste åren kontinuerligt byggt nya lokaler i Uppsala, där man har huvuddelen av sin 
verksamhet. Företaget har en utvecklad miljöpolicy och fick år 2005 högst poäng av Sveriges alla börsnoterade 
företag på försäkringsbolaget Folksams Hållbarhetslista. 

Det senaste byggprojektet som företaget har genomfört är en hallbyggnad för höglager samt personalutrymmen 
och några kontorsrum. Lagerbyggnaden ska användas för förvaring av råvaror och färdiga produkter. Byggnaden 
är i sin helhet utförd med massivträelement som exponeras interiört i byggnaden på såväl väggar som bjälklag och 
yttertak. Lagerhallen är en stor lokal med en öppen yta med höga lagerhyllor. Spännvidden på taket är 39 meter 
och inga pelare finns i hallen utan taket har fri spännvidd tack vare att takets massivträplattor är försedda med 
dragstag i underkant, likt takstolar. På företaget är man mycket nöjda med sin nya byggnad och kommenterar 
detta;

”Det har varit ett så lycket projekt och vi är stolta över det själva” 

Erfarenhet av träbyggande 

På Q-med AB har man ingen erfarenhet av träbyggande sedan tidigare. Detta gjorde att man valde att åka till 
Österrike för att studera några referensprojekt och på så sätt lära sig mer om massivträbyggande och vilka lösningar 
som kunde vara lämpliga, då man intresserade sig för denna byggteknik efter information i branschpress. På denna 
resa var också Q-meds samarbetsaktörer med och på så sätt fick projektgruppen en gemensam bild av det nya 
konceptet som ingen hade någon tidigare erfarenhet av. 

Varför byggs detta i trä? 

Anledningen till att detta projekt byggs med trä var att Q-meds fastighetschef fick information om 
massivträbyggande via branschpress och intresserade sig för detta. Från företagets sida tycker man att 
massivträtekniken ger en rad positiva effekter på byggnaden och som fick dem att välja att testa denna teknik i sitt 
byggande av ett nytt höglager. Man menar att möjligheten att göra infästningar är enkelt och smidigt i 
massivträväggar, träbyggande stämmer väl överens med företagets miljöpolicy eftersom det är en förnyelsebar 
råvara, de grova trädimensionerna ger ett gott brandskydd etc. 

Träets roll 

I denna byggnad används trä i byggnadens väggar som är i massivträ, takkonstruktionen består också av 
massivträelement. I halva byggnaden finns ett bjälklag som är dimensionerat för stora laster, och detta är ett 
massivträbjälklag i 9 skikt. Trapphus och hisschakt är också utförda i massivträ. Limträpelare och balkar 
kompletterar massivträelementen i vissa delar av konstruktionen. 
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Byggmetod

Massivträelementen är förtillverkade i fabrik och levereras till byggplatsen på lastbil. På byggplatsen monteras 
massivträväggar, kompletterande balkar och pelare samt takelementen och utgör då byggnadens stomme. När 
detta är uppfört kompletteras stommen med övriga material, dörrar, fönster, inredning, installationer etc. 
Förtillverkningsgraden är således måttlig i det avseendet att det är stommens delar som är förtillverkade och resten 
av byggnaden färdigställs på byggplatsen. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Byggherren upplever inte att man blivit begränsad av det valda byggsystemet, snarare tvärtom. Man menar att man 
fått den byggnad man ville ha och att alla inblandade har varit mycket nöjda. Inte minst är personalen som nu 
arbetar i den färdigställda byggnaden väldigt positiv och tycker att det är en funktionell och trivsam byggnad att 
arbeta i med väldigt god arbetsmiljö. 

Kvalitetskrav i projektet 

Q-meds verksamhet expanderar och förändras hela tiden. Det innebär att man vill hålla en hög flexibilitet i sina 
byggnader. Man menar att genom att ha väggar i massivträ kan nya öppningar lätt tas upp för dörrar eller fönster 
utan att det nämnvärt påverkar bärförmågan i väggen. Genom att väggarna är i massivträ är det väldigt enkelt att 
fästa och förankra saker mot dessa eftersom man bara behöver använda vanliga skruvar och enkla verktyg, vilket 
byggherren uppskattar stort. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Det finns få leverantörer av massivträsystem för denna typ av byggnader. Dock menar byggherren att den kalkyl 
man fick för projektet var att likställa med traditionella system om än något dyrare. Inom företaget värderar man 
livscykelkostnader högre än projektkostnader och man menar att denna byggnad troligen får lägre totalkostnader 
än vanligt. Under projektets gång steg priserna på stål kraftigt och i efterkalkyler har man konstaterat att det valda 
alternativet fick lägre kostnader än man hade fått med traditionellt byggande. 

Tillgång till kompetens 

Eftersom leverantören KLH erbjuder dimensionering av stommen kände man från Q-med förtroende och var 
förvissade om att rätt kompetens fanns knutet till systemet och därmed borgade för att de tekniska lösningarna 
skulle bli rätt utformade. Övriga aktörer hade ingen erfarenhet av detta sedan tidigare men satte sig in i konceptet 
under studieresan samt under projektets gång.  

Upphandling och entreprenadformer 

Q-med har sedan länge ett kontinuerligt och nära samarbete med byggföretaget JM. Man handlade således upp 
detta projekt i förtroende av JM. 

Projektformen var totalentreprenad. JM var totalentreprenör och KLH levererade massivträelementen till 
stommen och KLH hade även dimensionerat denna. JM skötte montage av stommen samt kompletterande 
byggnadsarbete med underentreprenörer för installationsarbeten. 

Gränssnitt i processen 

Då man arbetade med en totalentreprenad var gränssnitten i processen enkla och tydliga. Ett nära samarbete och 
informations- och kunskapsutbyte rådde mellan totalentreprenören, arkitekten och systemleverantören och dennes 
konstruktör.

Särskilda krav 

Byggherren upplever inte att det ställts högre krav på dem själva som ”träbygg-beställare” än i ett traditionellt 
projekt. Man har dock haft ett stort engagemang för sitt projekt och det valda systemet eftersom man var 
intresserad av detta. För entreprenören och andra aktörer gällde det att sätta sig in i massivträsystemets 
förutsättningar och lära sig hur detta skulle hanteras, vilket KLH kunde bistå med. 

Från stadsbyggnadskontor och andra myndigheter inte särskilda krav ställts pga att det är ett träprojekt. 

Projektering

Uppfyllande av funktionskrav 

Byggherren menar att man uppnått sina funktionskrav helt enligt de förväntningar man hade på byggnaden. En 
intressant aspekt är att man på Q-med menar att man valde att bygga med massivträ eftersom det har så goda 
brandegenskaper, trots att man har exponerat trä i såväl väggar som tak. Anledningen till att detta går är att 
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stommen är branddimensionerad genom grova dimensioner och elementen står emot brand under tillräckligt lång 
tid, med bibehållen bärförmåga. 

Brandskyddsdokumentation 

Detta har hanterats av arkitekten, som köpt detta av en extern konsult. Byggherrens uppfattning är att denna 
process varit smidig och enkel. De lösningar som presenterats har godkänts och inte lett till särskilda diskussioner. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Massivträväggarna är bärande och taket består av massivträplattor med underliggande dragstag som medger den 
stora spännvidden på 39 m. Stabilitet i byggnaden uppnås genom att massivträväggarna är så styva att de utgör 
stabiliserande element i sig själv. Hisschakt och trapphus är också utförda i massivträ. 

Täthet och värmeisolering 

Mineralull används för värmeisolering. 

Vindpapp används för täthet i byggnaden. 

Akustik

Inga specifika lösningar har varit aktuella pga byggnadens användningsområde. 

Brandskydd 

Stommen är i sin utformning dimensionerad för att klara de brandkrav som ställs. Detta uppnås genom att 
dimensionerna är så grova att de klarar att utsättas för brand under föreskriven tid, utan att förlora bärförmåga. 
Brandförsvaret kan vara på plats på 6 minuter och därmed har man godkänt att man inte installerar sprinkler i 
byggnaden, eftersom detta då skulle leda till stora skador på de lagrade godset i byggnaden. 

Klimat- och fuktskydd 

Inget väderskyddssystem användes under byggtiden. 

Exteriört är byggnaden klädd med papp på yttertaket och plåt och tegel på fasaden. 

Arkitektur

Arkitekten valde att exponera det massiva träet interiört i byggnaden och tyckte att det var tilltalande att 
tydliggöra att byggnaden var byggd i massivträ. Exteriört följer byggnaden Q-meds arkitektoniska stil och man 
anar inte något träbyggande utifrån. Byggherren ville inte detta heller av underhållsskäl utan ville följa sin linje 
med tegel och plåt som fasadmaterial. 

Övrigt 

Q-med är mycket nöjda med sin nya byggnad och att man valde att bygga med massivträteknik. Företagets 
byggnadsansvarige menar att detta kommer man troligen att fortsätta med och säger; 

”Vi kommer hädanefter alltid att se om vi kan användaträ i nya projekt” 
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Studio Acusticum, Piteå 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Studio Acusticum, Ny konserthall med 600 sittplatser, 
utbildningslokaler. 

Byggherre Piteå Näringsfastigheter, PNF 
Arkitekt, Inredning Arkitekthuset Monarken 
Konstruktör Arkitekthuset Monarken 
Akustikkonsult Tunemalm Akustik AB 
Värme, sanitet, kyla, 
sprinkler-konsult 

MECAD AB 

Vent-, styr, regler-konsult Pelator VVS-projektering AB  
El-konsult LB Elkonsult i Piteå AB 
Bygg- och markentreprenör Nåiden Bygg AB 
Värme, sanitet, sprinkler, 
kyla-entreprenör 

Infjärdens Värme AB (IVAB) 

Ventilation-entreprenör Storfors Plåtslageri 
El-entreprenör Norrbottens Elektriska AB 
Styr- och regler-entreprenör Reglerteknik i Piteå AB 
Total byggnadsyta BTA 2600 kvm 
Produktionskostnad 80 MSEK (inkl byggherrekostnader)
Prod-kostn/kvm 32 000 kr/kvm BTA 
Produktionsmetod Platsbygge med limträstomme 

Beskrivning av projektet 

I Piteå ska en ny byggnad uppföras och ska innehålla en konsertsal för 600 personer, och fungera som ett 
kulturhus med utbildningslokaler, inspelningsstudio och lokaler för ljudforskning. Byggnaden som kopplas ihop 
med befintliga lokaler, kommer att nyttjas till stor del av Musikhögskolan i Piteå, vid Luleå Tekniska universitet. 
Projektet kallas Studio Acusticum och målet är att skapa ett konserthus med akustik i världsklass. 

Byggnaden kommer att uppföras med en grov limträstomme och i övrigt med maximal andel trä, vilket är ett krav 
från byggherren. Fasaden ges generösa ljusinsläpp som ger besökarna möjlighet att se midnattssolen på sommaren 
och norrsken på vintern. 

Bygget dokumenteras med en web-kamera som är tillgänglig på Internet. Man finner denna på adressen:  
http://www.acusticum.com/studio/webbkamera/index.php 

Varför byggs detta i trä? 

Byggherren har i planeringen av projektet bestämt sig för att profilera byggnaden med maximal andel trä, bland 
annat efter diskussioner med Luleå Tekniska Universitet, som bidragit med specialkompetens om träbyggande. 
Anledningen till att fokusera på trä är också att Piteå är beläget i en utpräglad skogs- och träregion med bland 
annat ett stort sågverk och ett stort pappersbruk med stor betydelse för bygden. Byggherren menar att eftersom 
Piteå är en trästad så finns det goda anledningar till att bygga med trä och på så vis bidra till att träbyggandet ökar 
och att kompetens om detta sprids i branschen, vilket ger långsiktigt god effekt för den regionala träindustrin. 

Studio Acusticum är ett projekt med extremt höga krav på goda akustiska egenskaper. Detta i kombination med 
att byggnaden ska byggas med maximal andel trä ger stora utmaningar för de inblandade i projektet, eftersom trä 
är ett relativt lätt konstruktionsmaterial och tyngd behövs för att skapa god akustik avseende svängningar, 
efterklangstider etc. 

Byggherren väljer i det här projektet att arbeta med trä i stor skala trots att man inte har någon sådan erfarenhet av 
träbyggande. En avgörande faktor har varit att träkompetens knutits till projektet genom forskare från Luleå 
Tekniska Universitet och kompetenta konsulter samt forskare i akustik och ljudmiljö. En ytterligare viktig faktor 
är byggherrens stora engagemang för projektet, vilket gjort att problem och svåra lösningar har behandlats tidigt, 
genom nära samarbete mellan parterna i projektet. 

Träets roll 

http://www.acusticum.com/studio/webbkamera/index.php
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Byggnadens stomme är 22 meter hög och uppförs av limträ i grova dimensioner, vilket blir synligt i byggnaden 
och skapar en tydlig karaktär. Golvmaterial i byggnaden är i trä förutom i foajén där det blir stengolv.  

Interiört exponeras trä i stor utsträckning, bland annat monteras ett stort antal träkubbar i olika storlekar för att 
skapa en diffus väggyta i konsertsalen och bidrar därmed till akustikförhållandena. 

Ytterväggarna byggs som dubbelkonstruktioner som dämpar buller utifrån och den inre stommen skapar en styv 
konstruktion, där grova limträskivor används som stabiliserande element, vilket beskrivs under rubriken Bärande 
system, nedan. Limträskivorna blir synliga på delar av väggen och bidrar till att exponera trä som 
konstruktionsmaterial.

Gradänger i konsertsalen byggs upp av trä och balkonger runt konsertsalen byggs av massivträelement. 

Byggmetod

Projektet byggs som ett platsbygge, där limträstommen monteras av fabrikstillverkade komponenter. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Som nämns ovan ger de akustiska kraven på Studio Acusticum stora utmaningar för projektet. Traditionellt skulle 
en sådan byggnad uppförts av betong och stål och då inte varit lika komplicerad. Trä valdes från början som 
stommaterial och har varit en förutsättning för projektet hela tiden. Genom ett nära samarbete mellan LTU:s 
forskargrupp, projektets traditionella konsulter samt projektets akustikkonsult, har lösningar skapats under 
projektets tidiga skeden och projekteringsfas. 

Byggherren menar att man inte känt några begränsningar för byggnaden, på grund av att trä används i stor skala i 
projektet, men att omfattande utredningsarbete och samarbete krävts för att skapa lösningarna för projektet. Han 
menar vidare att en avgörande faktor är att projektet planerats för trä från början och kommenterade detta enligt 
följande:

”Alla måste tänka trä från början, annars blir det inga bra helhetslösningar” 

”Ska man lyfta fram trä i projektet så ska man inte bara tänka på ytskikt utan på hela byggnaden inklusive 
konstruktionen” 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Kalkyl för projektet togs fram i tidigt skede, vilken drog upp de ekonomiska riktlinjerna för hela projektet. I 
dagsläget ser detta ut att fungera och ramarna ser ut att hållas. 

Att finna aktörer som på affärsmässiga villkor kunde uppföra denna byggnad har inte upplevts som problematiskt 
av byggherren. Den entreprenör som fick uppdraget som byggentreprenör har färsk erfarenhet av att bygga 
Kulturens hus i Luleå med snarlika funktionskrav, dock inget träbygge. Detta uppfattas som positivt av byggherren 
och värderas högre än stor erfarenhet av träbyggande, på grund av förutsättningarna i Studio Acusticum. 

Upphandling och entreprenadformer 

Generellt för projektet har varit att byggherren varit djupt engagerad och delaktig i de tidiga skedena. 
Anledningen till detta är att man vill styra och kontrollera processen så att man är säker på att få det man 
eftersträvar. 

De konsulter som anlitades i projektet hade ramavtal med Piteå kommun, vilket kunde utnyttjas av Piteå 
Näringsfastigheter. Genom detta fick man en enkel upphandling av konsulter i projektet, till i förväg fastställda 
timpriser.

Inga entreprenörer deltog i de tidiga skedena utan utsågs efter genomfört förfrågningsunderlag. 

Entreprenadformen i projektet är samordnad Generalentreprenad. Byggherren anlitade konsulter, som utförde 
färdiga handlingar för projektet och därefter handlades entreprenörer upp. Detta gjordes enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling och intresserade entreprenörer har kunnat lämna anbud på projektet. Den utsedde Bygg- och 
markentreprenören har den samordnande rollen gentemot övriga anlitade underentreprenörer. 

Den valda entreprenadformen har inte påverkats eller försvårats av att projektet är ett träprojekt.  

Byggherren kommer att ha en byggledare på plats för att identifiera och lösa problem innan de skapar onödiga 
störningar i processen. En viktig roll för denne är att skapa en god stämning och ett samarbetsklimat där alla 
känner sitt ansvar och bidrar till ett gott slutresultat. Respekt för varandras kompetens och arbete är fundamentala 
och avgörande faktorer för ett gott samarbete, vilket är viktigt för byggherren eftersom han menar att det är 
avgörande för kvaliteten på byggnaden man uppför. 

Gränssnitt i processen 



 Byggandet av flervåningshus i trä 

-119-

Byggherren upplever att en generalentreprenad ger klara och tydliga gränssnitt för processen. Att projektet är ett 
träbygge gör att omgivande verksamhet troligen kommer att störas mindre eftersom andelen tunga transporter och 
hantering av betong undviks, vilket kan skapa buller och störningar. 

Projektering

All teknik i projektet krävde omfattande detaljprojektering, som färdigställdes innan byggnadsarbetena påbörjades. 

Kompetens 

Byggherren har inte upplevt att det varit svårt att finna rätt kompetenser för projektet. Dock har det krävts insatser 
att få de olika specialisterna att utarbeta lösningar som fungerar ur alla aspekter, särskilt som träkonstruktion och 
god akustik initialt upplevdes som svårt att förena. Man engagerade aktivt forskargrupper från LTU. 

Uppfyllande av funktionskrav 

Funktionskraven på byggnaden har varit exceptionella gällande akustik vilket har krävt stor uppmärksamhet för att 
lösa. Det har primärt handlat om att skapa en god akustisk miljö för verksamheten, och inte enbart ljudisolering 
som är det vanligaste i andra träprojekt. 

Dessa funktionskrav har varit överordnade de andra i den meningen att man utgått från akustikkraven och 
utformat byggnaden med detta som utgångspunkt, vilket man kallat ”akustikdriven träutformning”. Initialt 
startade man med att utreda vilken typ av ljud som lokalen skulle utformas utifrån. Olika typer av musik kräver 
olika förhållanden för att få en optimal akustisk miljö, främst är det efterklangstiden i lokalen som avgör kvaliteten. 
Man konstaterade att konsertsalens användning skulle skifta mellan olika musiktyper, vilket resulterade i ett behov 
av att kunna förändra efterklangstiden utifrån behoven. Lösningen på detta blev att förändra lokalens volym vilket 
kunde uppnås genom ett höj- och sänkbart tak, som skulle ge en jämn förändring av efterklangstiden i hela 
frekvensspektrat. Den tekniska lösningen för detta var känd för LTU:s akustikforskare, som studerat en liknande i 
England, vilket garanterade lösningens genomförbarhet. Taket byggs upp av en fackverksram i stål och kan 
varieras 5 meter i höjdled, väger 18 ton och sluter i princip tätt mot väggarna. För att inte få resonansproblem från 
utrymmet ovanför taket har innertakets ovansida och yttertakets insida försetts med ljuddämpande material. 

Efter de omfattande utredningarna som gjordes av akustikforskare, ljudforskare och träforskare kände man sig 
trygga att välja lösningar som var okonventionella men som uppfyllde kraven på byggnaden. 

Man kommer att ha omfattande uppföljningar och vidare forskning på detta område, bland annat genom att 
forskning på akustik kommer att bedrivas i byggnaden. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentation har utarbetats under projekteringsfasen av en separat konsultfirma, Säkerhetspartner i 
Umeå AB. Denna konsult är välkänd i kommunen och har gott renommé. Räddningstjänsten i kommunen har 
godkänt dokumentation och kontrollplan och denna process har löpt smidigt och man har haft förtroende för den 
inblandade brandkonsultens arbete och kompetens. 

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Byggnaden byggs upp av ett pelare- och balksystem av limträ. Takkonstruktionen består av fackverkstakstolar av 
limträ samt sekundära limträbalkar. Denna konstruktion bär upp det höj- och sänkbara taket i konsertsalen. 

I konsertsalens ytterväggar används skivor av limträ, 120 mm tjocka, i 1200 mm höga element, som placeras på 
insidan av pelarna för att skapa en riktigt styv konstruktion, för att uppnå goda akustiska egenskaper. Genom 
denna styva konstruktion uppnår man också god stabilitet i byggnaden.  

På utsidan av pelarna bygger man upp en separerad stomme av limträreglar som endast har kontakt med övriga 
stommen vid grunden, mitt på och högst upp på de höga väggarna, för att ha så få ljudöverförande punkter som 
möjligt.

Akustik

Som nämnts ovan råder det extrema krav på akustiken i denna byggnad för att skapa goda förhållanden för 
verksamheten, dvs en god akustisk miljö för konsertsalen och övriga utrymmen. 

För att inte störa verksamheten i byggnaden krävs god ljudisolering för buller utifrån, vilket skapas genom en 
dubbel ytterväggskonstruktion där dämpning uppnås med mineralull. De separata stommarna gör att ljudet inte 
leds genom konstruktionen och fortplantar sig i den inre stommen. 

Täthet och värmeisolering 
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Ytterväggarna förses med plastfolie för att uppnå lufttäthet. 

Värmeisolering i väggar och tak består av mineralull. 

Brandskydd 

Byggnadens stomme är med sina grova dimensioner dimensionerad för att klara brandkraven, samt behandlad med 
brandskyddande färg.  

Klimat- och fuktskydd 

Ytterväggar kläs utvändigt med plåt och glas. Yttertak täcks med plåt respektive papp. 

Beständighet 

I byggnadens foajé beläggs golvet med sten, för att få ett tåligt golvmaterial där belastningen är som högst avseende 
snöslask, grus etc som följer med besökare in i byggnaden. Övriga golvytor är i trä vilket inte ses som några 
problem av byggherren ur ett beständighetsperspektiv. 

Arkitektur

Exteriört profileras inte byggnaden specifikt som en träbyggnad. Interiört exponeras trä i stor utsträckning bland 
annat genom synliga limträkonstruktioner, trägolv och träpaneler med ljuddiffussorer (träkubbar) i trä. Detta har 
varit en av projektets mål – nämligen att skapa akustik i världsklass samtidigt som man maximerar andelen trä i 
byggnaden, och detta har därmed varit en förutsättning för projektet. Genom att utgå från dessa krav har 
byggnaden utformats och tekniska respektive arkitektoniska lösningar. 
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Kv Inköpschefen, Vällingby Centrum 

Kortfattad projektinformation 

Projekt Bostadshus i 4 våningar. 
Byggherre Svenska Bostäder 
Arkitekt White arkitekter (utvändigt). Monarken (invändigt) 
Konstruktör Lindbäcks Bygg 
Byggentreprenör Lindbäcks Bygg 
VVS-konsult Pelator 
Elkonsult LB Elkonsult. 
VS-entreprenör Ingen uppgift 
Vent-entreprenör Ingen uppgift 
Elentreprenör Ingen uppgift 
Antal lägenheter 40 lägenheter 
Total bostadsyta BOA 3426 kvm 
Produktionskostnad  75,5 MSEK (totalkostnad för projektet) 
Byggkostnad  43.5 MSEK (kostn för totalentreprenaden) 
Prod-kostn/kvm 22000 kr/kvm 
Produktionsmetod Prefabricerade volymelement 

Beskrivning av projektet 

Bakgrund 

Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som ägs av Stockholms Stad. Företaget är Sveriges största 
bostadsbolag och förvaltar ca 43000 lägenheter i stockhomsområdet och har en omfattande nyproduktion. De 
kommande åren planerar man att bygga flera tusen nya hyreslägenheter i olika kategorier för att tillgodose olika 
kundgruppers behov. 

I Vällingby i Stockholm pågår ett stort stadsförnyelseprojekt. Hela Vällingby Centrum byggs om till ett modernt 
centrum och butiksytan ökas från 28000 till 46000 kvadratmeter. Svenska Bostäder är den störste fastighetsägaren i 
Vällingby Centrum och därmed byggherre i det stora byggprojektet. Inom detta projekt ryms också ett stort antal 
nybyggda bostäder, som kommer att byggas i olika etapper i området. 

Ett bostadsprojekt som är under byggnation är kv Inköpschefen, som är ett 4-vånings lamellhus som byggs ovanpå 
en butiksgalleria i Vällingby Centrum. Byggnaden byggs på sluttande mark och bostadshuset blir därmed ett 
soutteränghus med våningsplan på plan 1-4 på ena sidan huset och plan 3-6 på andra sidan huset. 

Gallerian byggs med betongstomme, men bostadshuset ovanpå är ett träbyggnadsprojekt, där man bygger bostäder 
med förtillverkade volymelement med trästomme. Det är Lindbäcks Bygg i Piteå som är leverantör och 
totalentreprenör för bostadshuset, med Svenska Bostäder som Byggherre. 

Erfarenhet av träbyggande 

Svenska Bostäder har genomfört ett flertal bostadsprojekt där man arbetat med förtillverkade volymelement med 
trästomme och detta har man goda erfarenheter av. Man har även tidigare arbetat med Lindbäcks Bygg och då 
också använt sig av totalentreprenad som entreprenadform, eftersom det inkluderar helheten och 
totalentreprenören tar ansvar för hela processen, baserat på sitt utvecklade byggsystem. Svenska Bostäder har 
upplevt att de tidigare genomförda projekten varit smidiga, främst eftersom det har inneburit minimalt med arbete 
på byggplatsen, vilket fört med sig kort etableringstid och ett snabbt och smidigt sätt att bygga på. De projekt man 
tidigare genomfört har varit planerade för volymelementbyggande redan från start, vilket givit goda förutsättningar 
för dessa projekt. Det senast genomförda projektet kv Kanslisilket gav goda erfarenheter, då man genomfört ett 
projekt med god arkitektur och varierade lägenheter. 

Projektet kv Inköpschefen, Vällingby Centrum 

Detta bostadsprojekt var från början inte tänkt att vara varken trä- eller volymbyggnadsprojekt. Projektet var ritat 
för generella byggmetoder och inte anpassat för någon särskild tillverkare eller produktionsmetod och 
systemhandlingar var utarbetade för projektet. Då byggherren kände att man ville få bättre ekonomi i projektet 
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och reducera kostnaderna bestämde man sig för att undersöka om projektet gick att bygga med volymelement 
med trästomme, baserat på ett flexibelt byggkoncept. Svenska Bostäder hade sedan tidigare ett ramavtal med 
Lindbäcks Bygg, vilka blev tillfrågade om projektets lämplighet för volymbyggande. Man konstaterade att 
bostadshuset gick att bygga med denna metod, endast med några mindre modifieringar. 

Lindbäcks Bygg fick då uppdraget att på totalentreprenad uppföra bostadshuset, med dess 40 lägenheter, vilket 
inkluderade projektering, tillverkning, montage och kompletteringsarbeten. 

Varför byggs detta i trä? 

Anledningen till att Svenska Bostäder valt att bygga detta projekt med trästomme är inte primärt för att det är trä, 
utan på grund av att det byggsystem som man tyckte var lämpligt för ett kostnadseffektivt byggande, var baserat på 
träst

Träets roll 

I detta projekt används trä som material i husets bärande stomme vilken byggs upp av träregelväggar och -bjälklag 
i volymelement. Hisschakt, trapphus och själva trappkonstruktionen utförs av trä, liksom takkonstruktionen som 
också byggs med trä som bärande material. 

Byggmetod

Byggnaden byggs upp av volymelement, med träregelstomme. Detta koncept innebär att unika hus byggs baserat 
på det utvecklade byggsystemet där volymelement utgör byggnadsdelarna som monteras till färdigt hus. Dessa 
volymelement är tillverkade av Lindbäcks Bygg, som utför detta i fabrik. I fabriken tillverkas golvbjälklag, 
takbjälklag, ytterväggar och innerväggar som monteras ihop till volymelement. Dessa kompletteras vidare med 
fönster, dörrar, installationer, köksinredning, kompletta badrum med tätskikt, kakel, porslin etc, målning och 
golvbeläggning. Förtillverkningsgraden är följaktligen mycket hög på dessa volymelement när de lämnar fabriken. 
På byggplatsen monteras dessa volymelement snabbt ihop och takkonstruktionen läggs på så att tiden då 
volymelementen exponeras för väder minimeras. 

Takkonstruktionen byggs separat på byggplatsen och färdigställs innan montage av volymelementen avslutas. Det 
gör att sektioner av takkonstruktionen kan lyftas upp på huset och skapa tät byggnad omedelbart efter avslutat 
montage av volymelement. De arbeten som återstår på byggplatsen är främst fasadarbete samt in- och hopkoppling 
av installationer, samt takbeläggning. 

Begränsningar på grund av valt byggsystem  

Byggherren menar att konceptet med att bygga med volymelement innebär vissa inskränkningar i lägenheternas 
utformning. Främst innebär det att rumsindelningen styrs något av att volymelementen har sina väggar som inte 
kan ha hur stora öppningar som helst pga att modulen ska fungera som en tredimensionell struktur. Planlösningen 
påverkas därmed och stora öppna planlösningar är inte möjligt med denna byggmetod. Planlösningen och 
rumsindelningen har följaktligen anpassats något för att fungera i Lindbäcks Byggs byggsystem. Dock menar 
byggherren att detta inte inneburit någon väsentlig förändring av de lägenheter man ville uppnå i detta projekt.  

Eftersom volymelementen har sina väggar blir innerväggar i modulskarvar relativt tjocka, då de består av dubbla 
väggar, en från vardera volymelement. Detta gör att en del bostadsyta går åt till dessa ”onödigt” tjocka väggar. 
Byggherren menar dock att detta inte påverkat projektet negativt utan är en sak man accepterar som en del av 
konceptet. 

Byggherren var tidigt i projektet orolig för att sprinkler skulle behövas eftersom huset på ena sidan betraktas som 
ett 6-våningshus. Detta visade sig inte vara nödvändigt och denna befarade begränsning kunde undvikas genom att 
erforderligt brandskydd uppnåddes genom att stommen kläddes in med Protect F-skivor som har större 
brandmotstånd än vanliga Normal-gipsskivor. 

Kvalitetskrav i projektet 

I projektet har man valt att använda trappor av trä i trapphusen. För byggherren är detta nytt och man vill testa 
detta i projektet och se hur det fungerar. Man vet inte riktigt hur hårt slitaget kommer att bli, men eftersom 
trätrappan blir beklädd med matta så blir det detta ytskikt som slits och kan behöva bytas ut med visst intervall.  

Byggherren menar att man i några genomförda träprojekt har upplevt mindre sprickbildningar efter en tid, trolige 
till följd av träets krympning. Det har inte varit några allvarliga brister utan har åtgärdats av entreprenören inom 
garantitiden. 

Affärsmässiga hinder eller möjligheter 

Eftersom Svenska Bostäder hade ramavtal med Lindbäcks Bygg så var de affärsmässiga aspekterna i fråga om val av 
leverantör/entreprenör lösta på förhand, vilket skapade en enkel process kring detta. 
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Upphandling och entreprenadformer 

Svenska Bostäder hade ett pågående ramavtal med Lindbäcks Bygg och på detta handlades projektet upp. Det var 
därmed inte frågan om ett öppet anbudsförfarande till många aktörer. 

Entreprenadformen i projektet är totalentreprenad. Lindbäcks ansvarar för såväl projektering, tillverkning, 
montage och kompletteringsarbete, för bostadshuset, dvs ovan den underliggande gallerians konstruktion, som 
utgör grund för bostadshuset. 

Gränssnitt i processen 

Processen har haft tydliga gränssnitt eftersom Lindbäcks arbetet på totalentreprenad och därmed ansvarat för 
helheten. De gränser i processen som förekommit var mellan de konsulter som utarbetat de initiala 
systemhandlingarna för projektet och Lindbäcks Bygg och deras konsulter, och vissa justeringar av de initiala 
planerna krävdes. Främst rörde detta arkitekterna i systemskedet och de arkitekter som anlitades av Lindbäcks 
Bygg.

Särskilda krav 

Byggherren har inte upplevt att detta projekt skiljer sig markant mot andra projekt, för att det är ett 
träbyggnadsprojekt. Ljud-, brand- och fuktfrågor har man tagit upp i något större grad än ett allmänt projekt, men 
man menar att det det valda konceptet innehåller lösningar som man har förtroende för. 

Från myndigheter har byggherren inte upplevt särskilda krav på grund av att det är ett träbyggnadsprojekt. 
Eftersom man inte profilerar projektet som ett ”trähus” så har stadsbyggnadskontoret inte haft synpunkter på detta. 
Dock har olika organisationer inom Stockholms Stad och andra kommuner visat intresse för byggmetoden och 
projektet. 

Projektering

Uppfyllande av funktionskrav 

De funktionskrav som varit mest aktuella i projektet har varit ljudfrågorna, främst stegljud mellan lägenheter, där 
man i detta projekt tagit fram lösningar för förbättrad stegljudsisolering i bjälklagen.  

Fuktfrågor har också varit aktuella i projektet, främst lösningar för våtrum. I projektet har man valt att använda 
plastmatta i våtrummen och utanpå denna sätta kakel och klinker för att på så vis förvissa sig om att ett fungerande 
tätskikt finns under de keramiska plattorna. Anledningen är att man är orolig för rörelser i konstruktionen som 
skulle kunna få andra tätskiktslösningar att spricka. 

Brandskyddsdokumentation 

Brandskyddsdokumentation har upprättats av  

Tekniska lösningar i projektet 

Bärande system 

Volymelementens träregelstomme för ned vertikala laster. Horistontella laster tas omhand genom skivverkan i 
tvärgående väggar som samverkar med bjälklagen i volymelementen och skapar därmed lösningar för stabilitet i 
byggnaden. De nedersta väggarna som får störst belastning, förses med plywoodskivor för att förstärka väggarnas 
styvhet.

Täthet och värmeisolering 

Täthet uppnås med plastfolie i ytterväggar och yttertak. 

Värmeisolering sker med mineralullsisolering i ytterväggar och yttertak. 

Akustik

Byggmetoden med volymelement innebär att golv- och takkonstruktionerna är separerade från varandra eftersom 
volymelementen har både golv- och takbjälklag och ljudspridning genom bjälklagen blir minimal. Samma princip 
gäller för lägenhetsskiljande väggar som byggs upp av två väggkonstruktioner som bildar en 
dubbelväggskonstruktion när två volymelement placeras bredvid varandra, med luftspalt emellan. Detta skapar 
goda egenskaper för ljudisolering mellan lägenheterna. Konstruktionerna förses också med mineralullsisolering 
som ljuddämpande material och de dubbla gipsskivorna som behövs för brandskydd bidrar också till 
ljudisoleringen. 

Brandskydd 
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Det generella brandskyddet i byggnaderna är att den bärande stommen kläs in med gipsskivor i dubbla lager. 
Fasaden är putsad vilket ger en brandskyddad fasad som förhindrar brandspridning. 

Klimat- och fuktskydd 

Fasaden förses med en putsad yta som skyddar mot yttre klimatpåverkan.  

Under byggskedet sker ett snabbt montage som avslutas med att förtillverkade taksektioner lyfts på plats 
omedelbart efter färdigt montage av volymelementen. Vid dåligt väder sker inte montage. Detta gör att inget 
separat väderskyddssytem behöver användas. 

Som nämns ovan bygger man våtrum med plastmatta på golv och väggar och utan på detta sätts kakel och klinker. 
På så vis skapas en fuktsäker lösning. 

Arkitektur

Detta hus betraktas inte av byggherren som ett ”trähus”. Man har valt att bygga med trä eftersom det byggsystem 
man funnit lämpligt för byggnaden ”råkar vara” baserad på trästomme. Dock var det ekonomiska och 
produktionsmässiga aspekter som gjorde att man ville använda detta system och inte primärt för att bygga med trä. 
Byggherren menar att man byggt det hus man ville ha och att det var synnerligen lämpligt att använda konceptet 
med volymelement. 

Varken interiört eller exteriört märker man av att huset är byggt med trästomme. Detta får snarare betraktas som 
ett exempel på ett modernt, nybyggt bostadshus som ansluter sig till dagens arkitektoniska ideal med slät puts i 
fasaden, relativt stora fönsterpartier och hög standard på inredning och materialval. 








