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Förord
Hur ska träprodukter komma till bygget i framtiden är den långa titel på projektet som
VINNOVA finansierat inom programmet Innovativa logistiksystem och godstransporter. Intentionen med arbetet är att systematisera och kartlägga beslutsstegen,
valet av trä och dess hantering fram till och på bygget.
En namnkunnig och stark referensgrupp (bilaga 1) med för området representativa medlemmar har stött projektet med stort engagemang. Arbetet i projektet har bestått av att
följa ett antal byggen med trä som dominerande konstruktionsmaterial, där produktionssystemen har varit av olika slag. Vi har noga följt fyra byggprojekt. Två av dessa
med flervåningshus i volymbyggande, ett påbyggnadsobjekt i massivträ på befintligt
sexvåningshus i betong, samt ett hallsystem med limträ. Därutöver har vi parallellt
studerat och orienterat oss om liknande projekt (bilaga 2), vilket har breddat diskussionerna vid referensgruppsmötena.
Entreprenörer i projektet har varit Lindbäcks Bygg AB, Stål Bygg AB i Köping och
PEAB/Martinssons. Beställare som intervjuats är HSB Bostad AB, AxFast AB och Rolf
Östensson vid RR Finans AB som är ägare till kvarteret Plogen 25. Tirsén & Aili
Arkitekter i Luleå och arkitekt Torsten Sandgren vid Rydfjäll Byggkonsult AB
besöktes. Ett flertal underleverantörer kontaktas och besökts, däribland Degerängens
Såg & Hyvleri och B. Bergströms Måleri i egenskap av underleverantör till Lindbäcks
Bygg AB.
Referensgruppen har träffats fyra gånger och därvid vid två tillfällen gjort ett flertal
arbets-platsbesök. Under projektets utarbetande har givande diskussioner förts med
Ingemar Ekdahl och Hans-Erik Johansson. Vi vill härmed framföra ett stort tack till
initiativtagarna och alla som på ett eller annat vis har medverkat i projektet.

I

Sammanfattning
I denna rapport belyses några exempel på hur träkedjan, d v s värdekedjan av
trämaterial från sågverk till bygge, fungerar idag för tre olika byggsystem med trä;
modulbygge med fabriksbyggda lägenhetsmoduler, påbyggnad av befintligt bostadshus,
samt en konventionell pelarbalkkonstruktion i trä. Fallstudier har genomförts i olika
skeenden vid pågående byggprojekt med dessa system.
Syftet med undersökningen har varit att ta fram kunskap om hur företagen i träkedjan
skall formera sig och samarbeta i framtiden för att kunna möta den nya
byggmarknadens växande behov av helhetslösningar när det gäller leveranser av
produkter och system till byggarbetsplatserna.
Fallstudierna visar att sågverkens positionering i värdekedjan varierar mycket, från att
vara en passiv leverantör av trä till ett mer eller mindre okänt byggprojekt, till en aktiv
aktör som påverkar den konstruktiva utformningen av byggnaden. För det senare fallet
krävs närvaro i byggprocessens tidiga utredningsfas då oftast endast beställare och
arkitekter är aktiva och där de för byggnadens utformning viktiga besluten tas.
För att användningen av trä skall öka i byggandet behöver träkunnandet förbättras i alla
led. Entreprenörerna behöver också få förtroende och rutiner för träbyggande.
För att möta byggmarknadens förändrade krav på underleverantörerna behöver
företagen i träkedjan:
− kunna leverera systemkomponenter som kan monteras samman till färdigt hus,
antingen på fabrik eller direkt på plats,
− vid behov kunna leverera dessa komponenter mot långsiktiga kontrakt och med hög
precision, snäva måttoleranser, samt med specificerad fuktkvot och
fuktkvotsspridning,
− utveckla sina produkter och integrera framåt i värdekedjan i nära samverkan med de
parter som skall producera och utnyttja byggobjekten.
Konstruktiva lösningar i trä oberoende om det är element, volymer eller
systemkomponenter, måste vara enkla att tillämpa. De senaste åren har visat på en stark
utveckling av system för byggande i trä, t ex limmade skivor från Martinsons i
Bygdsiljum eller Trälyftets patenterade treskikts element. Även volym- och
elementtillverkare med ett mer traditionellt angreppssätt har utvecklat sina system. Ju
mer dessa system kan utvecklas mot enkla bygg/montagesystem med lösningar för
knutpunkter och anslutningar, ju bättre är förutsättningarna för ökad användning av trä i
byggandet. Marknaden kommer dock inte att enbart välja system på grund av teknik,
utan vill kunna jämföra pris mot erbjuden prestation. Den som kan presentera sitt
erbjudande mest effektivt kommer att bli vinnare.
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Trä till bygget
I storleksordningen 60–70 % av det sågade virke som produceras i Sverige får sin slutliga användning inom byggande och boende. Där används materialet i den bärande
stommen, i komponenter, i klimatskärmen, samt i invändiga snickerier och beklädnader.
Sågverksindustrin är därför beroende av en fortsatt stabil och helst ökad försäljning till
kunder inom detta segment.
Mot bakgrund av att byggföretagen ändrar sina affärsidéer och strategier, kommer själva
entreprenadarbetena inom byggsektorn att läggas ut på underentreprenörer som har
själva byggproduktionen som kärnverksamhet. Detta leder till en ökad konkurrens,
eftersom även mindre produktionsbolag kommer att kunna vara med och konkurrera om
hela eller delar av entreprenader. Produktionsbolagen kommer själva att få ta ansvar för
upphandling av byggmaterial, byggprodukter och byggsystem, och vid dessa upphandlingar kommer en ökad fabriceringsgrad och en effektiv logistik att vara avgörande för
lönsamheten.
För att klara av att leverera de förädlade produkter, komponenter och system som
kommer att efterfrågas av produktionsbolagen krävs stora förändringar bland leverantörer av trämaterial och träprodukter. Hittills har de stora entreprenadföretagen tagit ett
stort ansvar för ett fungerande materialflöde från byggmaterialtillverkare till det färdiga
huset, men i framtiden kommer detta ansvar att överföras till produktionsbolagen som i
sin tur kommer att förlita sig på leverantörer som själva kan producera, leverera och
montera färdiga produkter.
För träindustrins del kan konstateras att det börjar finnas tillgång till prefabricerade
produkter som efterfrågas, men att det finns ytterst få träföretag som har möjlighet att ta
ansvar för att produkterna levereras till och monteras på byggarbetsplatsen. Inom
materialsektorerna betong, stål och plast är det däremot lättare att identifiera aktörer
som har möjligheter att ta ett helhetsansvar för såväl teknik som logistik. För att trä som
material inte skall tappa ytterligare marknadsandelar gentemot konkurrerande material,
är det därför nödvändigt att träsektorn förmår att etablera nya organisationer eller hela
företag som har möjlighet att ta ansvar för produkt-, komponent- och systemutveckling,
tillverkning och leverans, samt i vissa fall även montage på byggarbetsplatserna. Dessa
nya organisationer och företag skulle kunna karakteriseras som länkar mellan sågverk
och bygge, figur 1. Denna kedja kan utgöras av ett enskilt företag eller flera samarbetande företag eller åstadkommas genom att sågverken integrerar framåt i förädlingskedjan.

Figur 1.

Idé om hur den framtida träkedjan mellan sågverk och projektutvecklare
kan komma att se ut.
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Syfte och mål med projektet
Syftet med detta projekt är att ta fram kunskap om hur företagen i träkedjan skall
formera sig och samarbeta i framtiden för att kunna möta den nya byggmarknadens
växande behov av helhetslösningar när det gäller leveranser av nya produkter och
system till byggarbetsplatserna.
Projektets mål är att ta fram underlag till funktionsbeskrivningar för de nya länkföretag
eller organisationsformer som måste skapas inom träkedjan för att ett konkurrenskraftigt
flöde av träprodukter, träkomponenter och träbyggnadssystem till byggarbetsplatser ska
kunna säkerställas.

Genomförande av studien
Studien har inletts med att ge en kort resumé av byggindustrins utveckling, samt en
djupare analys av byggsektorns distributionssystem sett ur ett materialneutralt
perspektiv.
Undersökningen har baserats på data och information som insamlats från två olika typer
av källor:
1. Pågående träbyggnadsprojekt som utgjort fallstudieobjekt. Intervjuer har genomförts
med personal på byggarbetsplatserna, samt med representanter för leverantörer och
underleverantörer knutna till det specifika byggprojektet. I dessa intervjuer har
frågeställningarna inriktats mot byggplatsens behov av produkter, komponenter,
system och prestationserbjudanden, det vill säga hur leveransvolymer och leveranstidpunkter styrs och anpassas till hur arbetet framskrider på byggarbetsplatsen.
2. Parallellt med intervjuarbetet på respektive byggarbetsplats, har materialflödet och
kommunikationen i träkedjan från sågverk till byggarbetsplats studerats. Detta har
inneburit att virkesleverantörer, snickerier, målerier, arkitekter, komponent- och
systemtillverkare, samt byggentreprenörer har utfrågats om hur materialflöden och
kommunikationen fungerar i det specifika byggprojektet.
Utöver ovanstående intervjustudie vid olika byggarbetsplatser har ett antal intervjuer
genomförts med personer med inblick i de stora byggföretagens affärsutvecklingsarbete,
med syfte att identifiera hur träkedjan bör förändras och vilka aktörer som måste
tillskapas för att trämaterialets konkurrenskraft gentemot andra material skall kunna
bibehållas eller förstärkas.
Arkitektens roll i byggprocessen har diskuterats med några av de arkitekter som varit
involverade i fallstudiernas byggprojekt. Här har ett speciellt fokus lagts på den
estetiska och konstruktiva utformningen av så kallade ”lådbyggen”, det vill säga
prefabricerade volymelement.
Inom området logistik har en delstudie genomförts av Lars-Erik Gadde och Jens LaageHellman, Industriell marknadsföring vid Chalmers för att belysa den generella
utvecklingen inom byggsektorns distributionssystem. I kapitlet om byggsektorns
distributionssystem ges en resumé av resultaten från denna studie, vilket ger en
nödvändig kontext till de trärelaterade frågeställningarna som tas upp i denna rapport.
Den insamlade informationen kan sedan ligga till grund för beskrivningar av de nya
aktörer som måste skapas inom träkedjan, för att ett konkurrenskraftigt flöde av
träprodukter, träkomponenter och träbyggnadssystem till byggarbetsplatser skall kunna
säkerställas.
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Följande principskilda byggprojekt studerades:
– bostadsföreningen Norrboda och studentlägenheterna Kungshamra (Stockholm),
– kvarteret Plogen i Umeå,
– kvarteret Nedra Runby i Upplands Väsby.
Ytterligare ett antal träbyggnadsprojekt har studerats för ett ge en bredare bas för de
slutsatser som dragits inom detta projekts ramar. Dessa byggprojekt finns redovisade i
bilaga 2, med hänvisningar till de respektive projektens arkitekter. Någon ytterligare
redovisning av dessa studier har inte gjorts i denna rapport.
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Den svenska byggsektorn i förändring
Den svenska byggsektorn har under de senaste åren genomgått stora förändringar som
följd av de förändringar som skett inom bostadsbyggandet. De ”traditionella” byggbolagen har ett helt annorlunda affärsfokus idag än vad de hade för 20 år sedan.

Byggindustrins utveckling från andra världskriget fram till idag
De stora byggbolagen arbetar idag i huvudsak med projektutveckling och till mycket
ringa omfattning med själva uppförandet av byggnader. Detta har resulterat i att
utvecklingen av byggprocessen har blivit lågt prioriterad under en lång period. Nu när
de stora byggbolagen koncentrerar sin verksamhet på att utveckla byggprojekt, måste
byggprocessen nydanas. Denna utveckling kommer troligen inte att ledas av byggnadsindustrin utan måste drivas av mer eller mindre nya aktörer, t ex i träindustrin. Den
svenska byggsektorn står idag inför ett antal omvärldsfaktorer som medför att
utveckling av byggprocessen nu är högaktuell. De aktuella omvärldsfaktorerna kan
sammanfattas som:
–

byggföretagen fjärmar sig från produktionen,

–

projektutveckling är huvudverksamheten för de stora byggbolagen,

–

i ett europeiskt perspektiv råder stor arbetskraftbrist i byggindustrin,

–

i ett europeiskt perspektiv ökar småhusbyggandet starkt,

–

i Sverige kommer vi att möta ytterligare ökad konkurrens från Östeuropa, både vad
gäller billig arbetskraft och material,

–

betong och det så kallade ”brick-and-block” är svåra materialsystem att processutveckla till t ex färdiga volymelement som kan byggas på fabrik, vilket bl a
gynnar träbyggnadssystem,

–

trä och stålmaterialen har stora möjligheter att processutvecklas.

Det har i denna undersökning kunnat verifieras av leverantörsledet i träkedjan att
omfattningen av att leverera färdiga komponenter ökar. Beredskap för att klara monteringen har också börjat byggas upp hos flera träförädlande företag.
Vid intervjuerna som genomförts har det klart framgått att det inte i första hand kommer
att vara industrisågverken som kommer att driva utvecklingen av byggprocessen framåt,
utan aktörer i senare led av träkedjan och förmodligen kommer även nya aktörer att
skapas.
Byggindustrin kännetecknas av en användning av standardiserade produkter. I mycket
begränsad utsträckning går det att identifiera lösningar som är anpassade till enskilda
byggares användning. Detta betyder att anpassningen mellan de enskilda komponenter
som tillsammans skall utgöra det färdiga huset huvudsakligen görs på byggplatsen
(Dubois et al 1998).
De stora byggbolagen ger uttryck för två åsikter som kommer att ha betydelse för den
kommande kopplingen mellan produktion och användning. Den ena är att man i ökad
utsträckning vill ha kontroll över slutprodukten, det vill säga man vill ha större
inflytande över den arkitektoniska utformningen av de byggnader man skall uppföra.
Detta skulle kunna ge möjligheter till ett effektivare byggande. I de rationaliseringsmöjligheter som här kan identifieras svarar materialförsörjningen för ett viktigt

4

bidrag. Inställningen från byggarnas sida är dock att det inte spelar någon roll vilket
material man använder och att det är upp till representanter för materialet att presentera
lösningar. Den andra faktorn är delvis kopplad till denna. Man talar om behovet av ett
mera industriellt byggande. I detta ligger tankar om att flytta aktiviteter från byggplatsen, genom ökad användning av förtillverkning.

Från pinnabygge till byggsystem
Traditionellt har hus byggts på plats. Om man bortser från trähusfabrikernas produkter
var det först efter andra världskriget som systembyggande eller industrialiserat byggande blev intressant, men utvecklingen och intresset för detta har gått i vågor allt sedan
dess. Att delta i produktutveckling inom träbyggnadsområdet har fram till mitten av
1990-talet haft låg prioritet bland många sågverksföretag, som av tradition säljer sågade
produkter i form av reglar, plank och bräder.
Historiskt kan man identifiera fyra nivåer av förädlingsgrad på de produktionssätt som
använts vid träbyggande:
a)

lösvirkesbyggande eller så kallat pinnabygge,

b)

”fabrik” på bygget för tillverkning av olika byggelement,

c)

element levereras till bygget (delfabricering),

d)

färdiga volymer levereras till bygget (helprefabricering).

De tre första systemen har likartad logistik och likartade byggprocesser och är det konventionella sättet att bygga. Dock skiljer sig tempot i själva byggfasen metoderna åt.
Helprefabriceringen ändrar logistiken och inbyggnadsmetoden, varvid det traditionella
byggförfarandet förändras radikalt.
Vid produktion med lösvirke levereras träet till väggar, bjälkar och tak i form av virkespaket. Tidigare var då tvärsnittsdimensionerna specificerade, medan virkets längd inte
var anpassad till användningen. Numera levereras virket ofta i exaktkapade längder och
paketerade i ”portioner” med märkning mot en specifik byggnadsdel.
Traditionellt lösvirkesbyggande förekommer sällan idag, förutom vid mycket små byggprojekt, utan element tillverkas i så kallade fältfabriker eller väderskyddade hallar på
arbetsplatserna, varefter montage av byggelementen sker i själva huskroppen.
De prefabricerade byggkomponenterna som levereras färdiga till bygget kan utgöras av
lätta planelement som används till utfackningsväggar alternativt bjälklag eller tak.
Takstolar är ofta prefabricerade på fabriker som är specialiserade för tillverkning av
enbart takstolar. Graden av prefabricering varierar inom ett vitt område.
Vid helprefabricering i form av volymelement tillverkas volymerna i fabriker i en varm
och torr miljö. Därefter transporteras volymelementen till byggarbetsplatsen där olika
volymelement på kort tid sätts samman till en färdig byggnad. Denna tillverkningsmetod gör det möjligt att styra produktionen enligt moderna produktionskoncept, vilket
ännu inte har slagit igenom fullt ut.
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Byggsektorns distributionssystem
Det kan konstateras att distributionen av byggmaterial till den svenska marknaden är
utsatt för ett förändringstryck och det är flera faktorer som orsakar detta. En är den
avreglering av den svenska byggmarknaden, med minskade subventioner, som inleddes
i början av 1990-talet. En annan faktor på makronivå är en ökad internationalisering till
följd av EU. Vidare har den markanta lågkonjunkturen under senare år satt press på hela
branschen. Under samma period har flera utländska kedjor som bearbetar konsumentmarknaden etablerat sig i Sverige vilket ökat trycket på återförsäljarna. Slutligen har
några byggentreprenörer vidtagit åtgärder som syftar till att bryta upp ett sedan lång tid
etablerat distributionsmönster av byggnadsmaterial och komponenter.

Distributionssystemets struktur
Den grundläggande strukturen i distributionssystemet på den svenska marknaden visas i
figur 2.
Tillverkningsledet representeras av en mycket stor mängd företag som producerar olika
insatsvaror. Inom gruppen material för husbyggnad är mångfalden stor, alltifrån betong
och armering, över trävaror, skivor och isolering, VVS och el, till järnhandelsvaror.
Dessa tillverkare når fram till slutanvändarna på olika sätt. En del affärer görs direkt
med stora byggentreprenörer. I vissa fall säljer tillverkarna bara via återförsäljare. I
andra fall spelar ett grossistled en viktig roll, särskilt gäller detta inom el och VVS. För
dessa produkter kanaliseras den absoluta merparten av försäljningen via ett installatörsled. När det gäller de mera traditionella byggmaterialen så går dessa oftast över ett
återförsäljarled. Viss försäljning direkt från grossist förekommer också, särskilt till
större slutanvändare. I slutanvändarledet finns anledning att särskilja privatkonsumenter
från professionella användare. I den senare gruppen uppvisar dessutom olika typer av
byggentreprenörer olikartat köpbeteende vilket får konsekvenser för distributionsapparaten. För utländska tillverkare spelar agenter en viktig roll för vissa materialslag.

Drivkrafter från användningen av byggmaterial
Ett viktigt kännetecken för användarna är heterogenitet. Att privatkunderna skiljer sig
från de professionella byggarna är ingen nyhet. Under lång tid har de däremot

Figur 2.

Den grundläggande strukturen i distributionssystemet på den svenska
byggmarknaden.
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fått använda sig av samma typ av distributionskanal; den lokala återförsäljaren. Privatkonsumenten har därför haft svårt att få sina behov tillgodosedda, eftersom återförsäljare i första hand sett proffskunderna som sin centrala målgrupp. Tillkomsten av
de nya konsumentvaruhusen har förstärkt profileringen av dessa olika typer av användarsegment. I ökad utsträckning sker också en differentiering av de professionella
köparna.
Riksbyggarna och småbyggarna har väsentligt olika krav på distributionssystemet. För
småbyggaren är den lokala återförsäljaren av avgörande betydelse. Småbyggaren
behöver tillgänglighet, de vill ofta hämta själva. Dessa köpare förefaller inte alltför
missnöjda med den struktur som har varit gällande. De anpassar sin egen verksamhet
utifrån vad som finns. För riksbyggarna är läget annorlunda. Dessa företag har genom
fusioner, uppköp och andra åtgärder växt till en betydande storlek. När det gäller
materialförsörjningen har man dock länge fortsatt att agera småskaligt. Varje byggprojekt har varit sin egen inköpsorganisation. Detta har måhända varit effektivt för det
enskilda projektet. Däremot har det medfört att det varit svårt för ”koncernen” att ta
tillvara potentiella stordriftsfördelar i materialförsörjningen. Under 1990-talet har
riksbyggarna på olika sätt försökt öka effektiviteten i byggplatsens materialförsörjning.
En viktig utgångspunkt är att man själv vill spela en aktiv roll när det gäller utformningen av kopplingen mellan produktion och användning för att kunna påverka kostnadsstrukturen. Det anbudsförfarande som strävat efter att utnyttja marknadskrafterna
har resulterat i att den kortsiktiga effektiviteten prioriterats. Det finns en strävan mot
långsiktigt effektiva lösningar med ett mera begränsat leverantörsantal än tidigare.
Medel för detta är fler koncernavtal, som dessutom sträcker sig över längre tidsperioder
än tidigare. Detta är åtgärder som välkomnas av dem som blir föremål för detta
fördjupade samarbete och möter därför inget motstånd.
Man kan också se en ambition hos riksbyggare att i ökad utsträckning handla så nära
källan som möjligt. Särskilt har kritiken riktats mot de så kallade förmedlingsaffärerna
(affären görs upp av återförsäljaren som också tar kreditrisken och fakturerar, medan
leverans går direkt från fabrik till byggplats). En motsvarande strävan förekommer när
det gäller installationsmaterial (framför allt VVS). Riksbyggare vill själva köpa
materialet och förse installatörerna med detta. Åtgärder av detta slag möts av en mera
negativ reaktion. Återförsäljare som förlorar sina förmedlingsaffärer och installatörer
som bara skall installera protesterar. En orsak till detta är att prissättningen i byggbranschen, som i andra branscher, alltför sällan är utformad efter principen ”pris efter
prestation”. Det är därför man försöker att identifiera rationaliseringspotential genom att
se på enskilda aktiviteter.

Produktionen av byggmaterial som drivkraft
Även de tillverkande företagen har givetvis ambitioner att skapa effektiva distributionslösningar. Många exempel på sådana lösningar som utarbetats i samråd med grossister,
återförsäljare och byggentreprenörer kan också redovisas. Här finns lösningar som har
att göra med ökad prefabricering eller distributionsanpassningar. I det avseendet har
propåer om ett ökat industriellt byggande fallit i god jordmån. Även tankar på mera
anpassade lösningar för enskilda kunder är intressanta för tillverkarna. I vissa fall kan de
dock innebära att en tillverkare med ett sådant åtagande ställer sig vid sidan av de andra
riksbyggarna, vilket kan skapa osäkerhet beträffande ställningstagandet i denna fråga.
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När det gäller de mera radikala lösningarna, som att rationalisera bort hela led i en viss
bransch, förhåller sig tillverkarna i allmänhet passiva. De upplever en stor osäkerhet i
att avbryta gängse mönster med förmedlingsaffärer. Orsaken till detta är att återförsäljare är en viktig kanal till andra byggare och även till privatkonsumenter. Även till
riksbyggarna är återförsäljarnas lagerleveranser av kompletteringsprodukter en viktig
kanal, men för de flesta tillverkare svarar riksbyggarna för mindre än en tredjedel av de
totala leveranserna. Riksbyggarna upplevs av många materialleverantörer som
prispressare utan ambition för att skapa långsiktigt samarbete.

Produktion för industriellt byggande
De stora byggbolagens strävanden är uttryck för att man inte vill se sig som slutstationen för en kanal i vilken det flödar byggmaterial från en tillverkare. I stället vill man
försöka hitta lösningar som är effektiva ur byggets perspektiv. Detta betyder att
användarlogiken kommer att bli viktigare än tillverkningslogiken. Detta kommer att få
betydelse för graden av prefabricering och det industriella byggandet. Man har under de
senare åren även minskat antalet leverantörer och med de kvarvarande infört längre
kontraktsperioder. Detta överensstämmer väl med den allmänna utvecklingen när det
gäller företags inköpsbeteende (Gadde & Håkansson 1998).
Stinchcombe (1959) har konstaterat att byggandet, till skillnad från många andra
industrier, kännetecknas av standardiserade ”parts” snarare än standardiserade ”tasks”.
Detta återspeglas av det som tidigare nämnts om att merparten av alla anpassningar
måste göras på byggplatsen. En ambition är att övergå till ett mera industriellt
byggande, där ett alternativ är att i större utsträckning arbeta med standardiserade
”tasks”, det vill säga på byggplatsen skulle man mer än idag syssla med montering och
uppsättning av ”system”. Dessa system har då redan tidigare i förädlingskedjan fått den
utformning som de skall ha i den färdiga byggnaden.
Användningen av anpassade lösningar av detta slag är begränsad vid upphandlingen i
byggsektorn, vilket främjar kortsiktig prisfokusering. En annan faktor av betydelse är att
tidspressen i upphandlingen gör att prefabalternativ ofta inte ens ges en reell chans att
påverka upphandlingen. Tidsfaktorn gör att man hänvisas till standardprodukter och
standardlösningar. Anpassade lösningar kräver mera planering och framförhållning än
vad det normala anbudsförfarandet medger. Dock är det inte säkert att systemet med
standardlösningar totalt sett innebär kortare byggtid. Svårigheten att få acceptans för
mera utvecklade erbjudanden har också varit en besvärande faktor för företag som satsat
på att tillhandahålla produkter och tjänster som leder till mera långsiktig effektivitet.
Att de stora byggbolagens mål är att begränsa antalet leverantörer och arbeta mera
långsiktigt med dessa, är sannolikt första steget i en utveckling mot närmare köparsäljar-relationer och uppbyggnaden av fastare leverantörsnätverk. När byggentreprenörerna vill ta större ansvar för utformning av byggobjekten och logistiksystem är en
fördjupad samverkan med materialtillverkare och distributionsföretag nödvändig. Där
har också nya mellanentreprenörer en chans.
Ökad samverkan över tiden, det vill säga mindre projektfokusering, bör främja såväl
inlärning som långsiktig utveckling. Om samma aktörer i ökad utsträckning samarbetar
över tiden finns större förutsättningar för att man tillsammans skall finna effektiva
arbetsformer. Om projektfokuseringen minskar bör det också vara så att man kan lägga
större kraft på att utveckla långsiktigt effektiva totallösningar.
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Teknikutveckling
Teknikutveckling är en tänkbar påverkande faktor för distributionssystemets utformning. Av stor betydelse är utvecklingen inom produktionsteknologi som gör en tillverkare mindre beroende av produktion i långa serier. Detta gör att man har större
möjligheter att tillverka kundanpassade lösningar utan att förlora lika mycket i skalekonomi som tidigare. Utvecklingen när det gäller utrustning för transport och hantering
har varit en viktig förutsättning för distributionsrationalisering. I vissa fall leder detta till
ökade möjligheter för direktdistribution. I andra har de medverkat till att ökad satsning
på centrallager kunnat bidra till högre tillgänglighet till lägre kostnad.
Under det senaste decenniet har stora förväntningar knutits till IT-utvecklingen som ett
viktigt verktyg. Så här långt är dock tillämpningarna begränsade. För en analys av
orsakerna till problemen med IT-implementering i byggandet hänvisas till LaageHellman & Gadde (1997).

Utvecklingen i återförsäljarledet
Det är uppenbart att de företag som i utgångsläget svarar för kopplingen mellan produktion och användning utan att vara tillverkare eller byggare har stora möjligheter att
påverka den framtida strukturen.
I återförsäljarledet är det framför allt två saker som är utmärkande. Det ena är en ökad
specialisering. Den andra är en ökad betydelse av kedjebildningar.
Specialiseringen är direkt relaterad till strömningarna i användarledet. Att i samma
anläggning försöka tillgodose kraven från så olika köpare som privatkonsument, riksbyggare och småbyggare är mycket svårt. Detta har resulterat i att återförsäljarledet i
stor utsträckning vänder sig till bara ett eller två av dessa segment. Den tidigare profileringen mot privatkunder respektive proffs har givetvis blivit ännu väsentligare efter
de internationella kedjornas inträde på marknaden. När det gäller proffsmarknaden finns
företag som fokuserat på riksbyggarna, men också sådana som medvetet valt bort dessa
beroende på att lönsamheten här har uppfattats som sämre än hos de mindre krävande
småförbrukarna. De företag som valt att vända sig mot två av målgrupperna har valt
olika strategier. En del kombinerar riksbyggare med småbyggare medan andra menar att
det är större likhet mellan privatkonsument och småbyggare. Möjligheten och kravet när
det gäller specialisering beror av omlandets storlek. På mindre orter har generalisten
goda möjligheter att överleva.
I Sverige finns också ett antal inköpsorganisationer för byggnadsmaterial till vilka
återförsäljare ansluter sig och därmed bildar handelskedjor. Dessa stora inköpsorganisationer förhandlar fram starka avtal till sina medlemmar och är viktiga i bygghandelsvärlden. De ingående återförsäljarna får ofta bättre villkor ju mer de köper in
och därigenom binds de till köptrohet. Anmärkningsvärt är att sågade trävaror i
allmänhet inte ingår som ett sortiment hos dessa organisationer.
Grossistledet kännetecknas av differentiering. Inom vissa produktområden, exempelvis
VVS, järnhandelsvaror och trävaror, återfinner vi den traditionella grossisten som
kopplar ihop ett stort antal tillverkare med ett stort antal återförsäljare. Bland grossisterna finns också mera specialiserade företag.
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Inom både grossist- och återförsäljarled kan en ökad internationalisering märkas av.
Konsumentkedjornas inträde på den svenska marknaden är ett uttryck för detta. Även
svenska kedjor ingår i internationella koncerner. VVS-grossisterna är aktiva såväl med
inköp som med försäljning på utländska marknader. De svenska elgrossisterna är idag
huvudsakligen utlandsägda. Så småningom kommer detta rimligen att leda till en ökad
homogenisering av produktsortimenten i dessa globala grossistverksamheter.
För de aktörer som återfinns i nuvarande mellanled skapas det alltså möjligheter till att
bidra till nätverkslösningar såväl framåt som bakåt. Man kan liera sig med en viktig
användare, men man kan också se till att bli en värdefull partner i en materialtillverkares
nätverk. De befintliga mellanleden har en stark position genom att de ”sitter” på distributionen. Den som utnyttjar sin situation till att sitta still kommer dock att få påtagliga
problem eftersom förutsättningarna för effektiva distributionslösningar nu håller på att
helt förändras. Förändringar av detta slag kännetecknar också situationen i andra länder.
Ett behov av omprövning av detta slag gäller även företag som varit och fortfarande är
framgångsrika. Den nuvarande utvecklingen innebär att framgångsfaktorerna kommer
att vara annorlunda i framtiden.

Ett framtida distributionsnätverk
Det är rimligt att tänka sig att framtidens strukturer växer fram som en förlängning av
nu pågående förändringsprocesser.
Det är högst sannolikt att riksbyggarnas ansträngningar att få bättre kontroll över slutproduktens design, bättre styrning av materialflödet och ett mera industriellt byggande
kommer att fortsätta. En sådan utveckling betyder att användarlogiken får ökad
betydelse på bekostnad av tillverkningslogiken. Detta är en allmän tendens inom
distributionen även i andra branscher. Det verkar då rimligt att detta kommer att leda till
ett behov av mera anpassade lösningar (inklusive mera förtillverkning) och djupare
samverkan med ett begränsat antal aktörer, vilket också överensstämmer med pågående
tendenser i andra distributionssystem. Holgersson & Wootz (1990) konstaterade redan i
slutet av 1980-talet att skapandet av ett mera rationellt materialflöde till byggplatsen
kräver ett nära samarbete mellan tillverkare och byggentreprenör.
Frågan är då vad detta kommer att betyda för byggandet som helhet? Vi har ju konstaterat att riksbyggarna tillsammans inte alls har en dominerande ställning när det gäller
användningen av byggmaterial. Trots detta är det sannolikt att de vägar dessa tar
kommer att få en avgörande inverkan på byggdistributionen som helhet. Om riksbyggarna övergår från den kortsiktsorienterade anbudsupphandlingen till mera
långsiktiga samverkansformer kommer detta med all säkerhet att få ett genomslag i hela
byggandet.
Vilka konsekvenser kan då en sådan utveckling få för distributionsstrukturen?
Vissa material levereras direkt som standard från tillverkarna. För andra materialslag
levereras lösningar som är helt kundanpassade redan från fabrik. Vissa varugrupper vet
byggaren inte ens varifrån de kommer. I den projektgrupp som arbetar med bygget finns
en så kallad materialentreprenör som har ansvaret för planeringen och hantering på
byggplatsen. En del av produkterna kommer från denne materialentreprenörs lokala
lager, andra kommer från ett centrallager som lagerhåller utländska tillverkares produkter. I stor utsträckning levereras färdiga system, ända upp till kompletta rums- eller
lägenhetsmoduler. En del av dessa har förtillverkats i byggarens egna anläggningar,
andra kommer från specialiserade aktörer som utför denna typ av prefabricering. Detta
betyder att arbetet på byggplatsen ändrat karaktär. Byggentreprenörens egen personal
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kan nu ägna sig åt sina specialuppgifter, en snickare är nu mest sysselsatt med att
snickra i stället för att leta efter material. För vissa mera komplicerade monteringsuppgifter kommer speciell personal från fristående aktörer för att ordna uppsättningen.
Detta distributionsmönster innebär förändrade kopplingar mellan produktion och
användning. En övergång till mera anpassade och prefabricerade insatsvaror ställer helt
andra krav på planeringsförmåga än vad nuvarande system gör. Närmare samverkan
mellan aktörerna, tidigare involvering i processen och effektivare informationsutbyte är
faktorer som kan bidra till en sådan förbättrad planeringshorisont.
Den situation som vi illustrerat är den som utgår från de stora riksbyggarna. Den
kommer inte att vara representativ för allt byggande. Småbyggare kommer att ha andra
effektivitetskriterier, på samma sätt som privatkonsumenterna har sina. Inom båda dessa
grupper går det också att urskilja olika behovsbilder. Vissa efterfrågar avancerade
distributionslösningar medan andra vill ha mera utpräglade lågkostnadsalternativ. Även
riksbyggarna kommer att efterfråga olika typer av lösningar i olika situationer.
Användarna av byggnadsmaterial har olika krav och olika betalningsvilja. Alla vill inte
ha partners och är inte beredda att betala för ökad service. För de tillverkande företagen
innebär detta:
–

att de behöver hitta olika vägar till olika användare,

–

att de måste definiera och differentiera sin distribution för att kunna vara ett tilltalande alternativ i olika köpsituationer,

–

att de måste ta byggarens användningssituation som utgångspunkt i stället för att se
distributionen som en kanal ut från fabrik som skall optimeras,

–

att de måste hitta olika samarbetspartners som de kan samarbeta med för att
effektivisera byggarens arbete, eftersom användarnas situation varierar,

–

att de behöver ett distributionsnätverk snarare än en distributionskanal.
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Lådbygge, påbygge och pelarbalkbygge – fallstudier
Nedan ges en beskrivning av de fallstudieobjekt som använts i undersökningen.
Objekten utgörs av tre olika byggnadsformer; modulbygge eller så kallat lådbygge där
färdiga lägenhetsmoduler byggs på fabrik och monteras under en i byggsammanhang
mycket kort tid, påbygge som utgörs av tillbyggnad i höjd på redan befintliga
byggnader, samt pelarbalkkonstruktioner i trä.
Beskrivningen av respektive byggprojekt är koncentrerad kring beslutsgången i
projektet, det vill säga hur projektet arbetades fram, varför det blev trä, samt byggplatsens behov av produkter, komponenter, system och prestationserbjudanden.

Lådbyggen
Bostadsrättsföreningen Norrboda
Mellan Granhammarsvägen och vattentornet i Kungsängen väster om Stockholm ligger
bostadsområdet Norrboda. Namnet Norrboda härstammar från ett torp under Tibble
Gård. Torpet brann ner på 1930-talet. På platsen har HSB byggt 68 lägenheter i åtta
huskroppar. Lägenheterna är från ett rum och kök till tre rum och kök. Storlekarna
varierar från 44,5 till 81,5 m2.
Den minsta lägenheten är en så kallad HSB småbostad, där varje lägenhet som grund
utgörs av en kvadrat på 44,5 m2 som kan indelas till ett eller två rum och kök, men
också byggas på till 63 m2 med loft. Dessa lägenheter är placerade i sex huskroppar som
påminner till dess utformning om 2 ½-plans villor. De är dessutom rödmålade, figur 3.
Utöver HSB småbostad finns 32 lägenheter i storleken 53 till 81 m2, vilka är placerade i
två fyravåningshus. Lägenheterna har ett, två eller tre rum och kök. HSB kallar dessa
för ”vinghus”, då fyra lägenhetsstaplar är orienterade runt ett trapphus, figur 3.
Arkitekten för området heter Joachim Billing och arbetar för Rits Arkitekter AB.
Entreprenör för modulproduktion och modulmontage är Lindbäcks bygg AB från Piteå.

Figur 3.

Bostadsområdet Norrboda med de s k HSB småbostäder till vänster och
vinghusen till höger.
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Studentbostäderna Kungshamra
I Bergshamra norr om Stockholm, mellan Ulriksdals slott och Bergshamra centrum,
ligger ett etablerat studentbostadsområde som heter Kungshamra. Bebyggelsen är
grupperad runt gårdar och är i två och tre våningar. När området uppfördes i mitten av
1960-talet gjorde det stor sensation i byggkretsar. Produktionen var i betongelement
men snickerierna var i trä, målade i klara färger. Idag är området Q-märkt, en slags
kulturminnesmärkning som innebär ett visst skydd för bebyggelsens utformning.
Byggherren, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, är i stort behov av fler studentbostäder och såg en möjlighet till förtätning av området. En utlyst tävling vanns av
Lindbäcks bygg AB i Piteå. De föreslog sitt modulsystem för snabb, rationell, säker och
prisvärd produktion. Gestaltning och ritningar gjordes av Tirsén & Aili Arkitekter i
Luleå som arbetat tillsammans med Lindbäcks bygg AB i flera objekt. Fasadmaterialen
var ursprungligen av cementbaserade grå skivor, men det ändrades sedermera till putsfasader. Lindbäcks Bygg AB producerar husen som färdiginredda rumsvolymer i sin
fabrik i Piteå.
Totalentreprenaden omfattade 527 nya studentlägenheter (471 enrumslägenheter och 56
tvåor) och byggstarten var hösten 2003. De nya husen har en putsad fasad som
harmoniserar väl med de ursprungliga låga husen i rå betong som bildar gångar och
gårdar. Nybyggnationen har 2 eller 4 våningar och trästomme. Figur 4 visar ett av husen
under uppförande.
Lägenheterna är ljusa med fransk balkong och består av ett rum med pentry eller två
rum och kök. Badrummen är helkaklade med dusch och WC. Det finns garderober och i
familjelägenheterna ett förrådsrum. Husen är handikappanpassade med hiss och breda
dörröppningar och har egna samlingslokaler, tvättstugor och förråd.

Figur 4.

Studentbostäder under uppförande i bostadsområdet Kungshamra i
Stockholm.
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Uppförandeprocessen för bostäderna i Norrboda och Kungshamra

Båda de undersökta byggprojekten använder ett byggsystem där moduler byggs färdiga
på fabrik för att därefter fraktas till byggarbetsplatsen och sättas samman till en
huskropp.
Den ”industriella” byggtekniken innebär att samtliga element och detaljer tillverkas
inomhus i uppvärmda lokaler. De ingående träbaserade materialen har samma inbyggnadsfuktkvot som även är nära förväntad jämviktstfuktkvot i den färdiga bostaden.
I fabriken konstrueras och byggs elementen varefter de monteras till moduler med tak,
ytterväggar, mellanväggar och golv. Det innefattar målning, inläggning av golvmattor,
montering av spis, diskbänk, badrumsinredning m m. Avslutningsvis görs alla nödvändiga installationer av VVS och elektricitet i vertikala schakt, figur 5. Produktionen
av modulerna kan liknas vid ett platsbygge under tak, dvs. modulen färdigställs på en
plats i fabrikslokalen för att sedan transporteras till monteringsplatsen och kopplas ihop.
När modulerna är färdigställda lastas de på specialbyggda lastbilar för leverans till
bygg-arbetsplatsen. Det innebär att varken byggmaterial eller byggpersonal blir utsatta
för väder och vind och därmed undviks även fuktproblem.
Vid byggarbetsplatsen leds arbetet av en lokal platschef med ett litet monteringslag och
en byggnadskran. Byggarbetsplatsen är således inte speciellt personalintensiv.

Figur 5.

Studentbostäder under uppförande i bostadsområdet Kungshamra i
Stockholm. Nödvändiga installationer av VVS och elektricitet utförs i
vertikala schakt, vilka påtagligt intresserar projektets referensgrupp.
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Figur 6.

Montering av takkonstruktionen ovanpå den färdiga grunden vid
bostadsområdet Kungshamra.

Arbetsgång på byggarbetsplatsen är i stort sett likartad oberoende av byggprojekt och
följer tre faser.
1.

Grundläggning med vatten-, avlopps- och elinstallationer framdraget till plattans
eller torpargrundens överkant utförs av en lokal underentreprenör. Måttsättningen
för de olika installationerna är mycket viktig för att en god passning till modulbygget skall erhållas. Det är viktigt med en bra dialog mellan underentreprenören
och leverantören av moduler, med tydliga specifikationer, krav och ansvarsgränser.

2.

Monteringslaget sätter samman takkonstruktionen inklusive takbeklädnad ovanpå
den färdiga grunden, figur 6. Takstolarna är tillverkade i fabrik och levereras
färdiga till bygget.

Figur 7.

Leverans och montering av moduler vid bostadsområdet Kungshamra.
Tillvänster i bilden syns lastbilar med moduler med transportskydd. Mitt i
bilden syns den kran som används vid monteringen och till höger i bild
syns de moduler som monterades vid föregående leverans.
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3.

Modulerna levereras väl täckta på lastbil till byggarbetsplatsen. Antalet moduler
levereras så att en vertikal enhet under ett tak kan monteras färdig på en dag. Taket
som är placerat på plattan lyfts åt sidan medan modulerna monteras, varefter taket
lyfts på plats. Om vädret är mycket dåligt kan leveranser av moduler anpassas så
att monteringen utförs en annan dag, figur 7 och 8.

Kunden kan göra en egen profilering av bostadens inredning, t ex val av kök och golv.
Detta medför i allmänhet att kostnaderna ökar, vilket beror på att tillval är logistiskt
krångligt. Lindbäcks Bygg AB försöker begränsa kundens vilja att gör egna tillval
genom att välja hög kvalitet i den fasta inredningen, t ex trägolv och kakel. Om kundanpassningar skall ske, måste det ske mycket tidigt i planeringsfasen av bostaden (redan
i kalkylfasen). Byggsystemet som Lindbäcks Bygg AB tillämpar innebär att när väl
inköpsfasen är igång så kan kunden inte komma med tillägg. Genom en hård styrning av
logistiken i hela bygget kan kostnaderna hållas nere.
Alla leveranser av lösvirke sker till fabriken där modulerna tillverkas. Mindre volymer
virke kan dock behövas till byggarbetsplatsen för gjutformar, ställningar, avskärmningar
etc. Lokala avtal finns för de fall kompletteringsbeställningar behöver göras på själva
byggarbetsplatsen, men det är i allmänhet mycket ovanligt att dessa utnyttjas. Det finns
ingen ytterligare träkedja utöver den hos Lindbäcks Bygg AB.

a)

b)

c)

Figur 8.

Montage av modul vid bostadsområdet Kungshamra.
a) Anslutning av lyftdon till de förmonterade lyftstropparna (gröna).
b) Lyft av modulen från lastbil till huskropp.
c) Positionering av modulen på slutlig plats.
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Varför det blev trä i dessa två byggprojekt?

HSBs syfte var att bygga bostäder till en kostnad som resulterade i attraktiva boendekostnader för kunderna. Att bostäderna i huvudsak skulle byggas i trä var inte ett krav.
HSB undersökte flera olika alternativ för de tilltänkta bostadsområdena och man kände
till tre system baserade på volymelement. Genom att medvetet konkurrensutsätta dessa
tre system, ville man sänka boendekostnaderna.
Fördelarna med modulprincipen anser HSB vara uppenbara. Bostäderna byggs i färdiga
delar inklusive el- och VVS-installationer, kök och tapeter. Alla moduler byggs färdiga
under tak i en fabrik och elementen monteras ihop på byggplatsen. Montaget är snabbt
rationellt och fuktsäkert. Vid snabb produktion disponeras lägenheterna tidigare för
uthyrning eller försäljning.
Det byggalternativ som blev slutvalet hade upparbetade rutiner som baserades på
användning av trä, vilket tilltalade HSB. Lindbäcks Bygg AB kunde också påvisa goda
exempel på bostäder som man byggt med det system som man tillämpar.
Utmärkande för de två studerade projekten är den goda ingenjörsmässiga behandlingen
av ingående trä. Detta leder till en bra funktion hos bostaden och indirekt medför det att
trä blir mer konkurrenskraftigt mot andra material. Några exempel som kan nämnas är:
Stommen till huskropparna utgörs av uppreglat trä utformat som volymer. Styvhetsbehov beaktas genom användning av träbaserade skivmaterial. Elementen i nedre
bottenplan har fukttröga skivmaterial vettande mot krypgrundsutrymmet, vilket är en
vanlig grundutformning. Likväl är brandbestämmelser i konstruktionerna noggrant
följda.
Det trä som används är i de flesta fall konfektionerat trä, t ex exaktkapade längder.
Lindbäcks Bygg AB har hittills upphandlat trä med funktionskrav och har inte behövt
specificera målfuktkvot, dess tillåtna variation och spridningen mellan enskilda
virkesstycken. Huvudleverantören av trä vet vilken fuktkvotsnivå och vilken fuktkvotsspridning som erfordras och levererar därefter. Även andra underleverantörer, t ex de
som ytbehandlar ytterpanelerna, relaterar inga leveransproblem med träprodukterna.
Kunskapen om materialet trä är hög och gedigen.
Mellanbjälklagen mellan våningar får en total tjocklek som summan av ett golvbjälklag
och ett takbjälklag. Golv- och takbjälklagen blir dessutom monterade separata med
tanke på ljudtransmission både i luft och stomme. Resultatet har visat sig mycket bra ur
ljudsynpunkt. Bygghöjden kan ge arkitektoniska möjligheter alternativt svårigheter.
Produktionen av modulerna sker i uppvärmda fabrikslokaler. Mellanlagring av alla
träbaserade ingående komponenter sker i likaledes uppvärmda lokaler och inga kallager
används. De färdiga modulerna står och väntar på transporten i kallager, men tiden där
är mycket kort. Vid lastbilstransporten är modulerna mycket väl skyddade, ofta med
återanvändbara kapell med tryckt företagsinformation för Lindbäcks Bygg AB.
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Alternativa modulsystem

Det finns ett flertal olika byggsystem för träbaserade moduler på markanden. I småländska Gullringen produceras hus till BoKlok som är ett bostadskoncept som lanserats
av Skanska och IKEA, figur 9. I fabriken i Gullringen, som tillhör Flexator och ingår i
Skanska Sveriges bolagsgrupp, produceras BoKlok-husen. Liksom hos Lindbäcks Bygg
AB bygger detta koncept på att huskroppen byggs upp av färdiginredda moduler.
Produktionen sker i fem steg:
1.

Komponenttillverkning
Som första led i tillverkningen monteras samtliga komponenter som ingår i ett
antal lägenheter samman, t ex fönster inklusive väggregling, avlopps- och
elrörsdelar. Virke och skivmaterial kapas redan i detta skede till slutliga
dimensioner.

2.

Väggtillverkning
Väggblocken sätts samman liggande på arbetsbänkar. I trästommen monteras
fönster och dörrar. Skivmaterialet som i allmänhet utgörs av gipsskivor fästs på
trästommen och därefter vänds hela väggblocket. Eldosor och rör installeras,
väggen isoleras och skivor skruvas därefter fast. Ett väggblock är därmed färdigt.

3.

Tillverkning av golv och tak
På samma sätt som väggarna sätts golven och taken ihop. Vatten- och avloppsledningarna dras i golvet och elledningarna i taket. Golvbeläggningen i form av
parkett läggs in i detta skede.

Figur 9.

Exempel på BoKlok-hus i Södertälje.
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4.

Sammansättning av moduler
Sammansättningen av moduler sker på rälsburna vagnar i fabriken. Monteringen
inleds med att golvplanet lyfts upp på vagnen där hela modulen monteras. Väggar
monteras med hjälp av traverser. Vagnen förflyttas därefter mellan monteringsstationer för kök, badrum, tapetsering etc.

5.

Transport av moduler
Den färdiga modulen plastas in i en plastväv för skydd mot väder och vind.
Modulen lyfts därefter över till en långtradare för transport till byggarbetsplatsen,
där modulerna sätts samman till ett hus.

En intressant detalj vid monteringen av modulerna är att man använder sig av stålstänger som är monterade i modulerna redan på fabrik, figur 10. Vanligtvis används
linor eller wire under modulerna vid lyftet vilket kan medföra att modulen deformeras
och skador uppstår på inredningen. De företag som använder sig av lyftband som är
monterade i överdelen av modulerna menar att skadorna är begränsade, vilket innebär
att de kan få reparera någon enstaka tapetvåd som har spruckit i en skivskarv.
Vid lyft med stålstänger blir krafterna på modulerna fördelade så att modulen likaledes
deformeras så lite att skador inte uppstår. Det går att förstärka infästningarna ytterligare
om så behövs. Detta är även möjligt vid andra lyftsätt.
Stålstängerna återanvänds efter det att de demonterats från modulerna på byggarbetsplatsen, se exempel i figur 10 från kvarteret Odenslunda i Upplands Väsby där HSB
byggt 27 småhuslägenheter.

Figur 10.

Exempel på montering av moduler med hjälp av lyftstänger av stål som är
monterade på fabrik. Till vänster visas hur en modul lyfts på plats och till
höger demonteras en lyftstång från modulen (Kv. Odenslunda).
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Påbygge
Kvarteret Plogen i Umeå
Bostadsområdet ”Väst på stan” i Umeå består av tre sexvåningshus helt i betong som är
uppförda 1963. Två av husen ägs av enskilda bolag och ett är bostadsrättsförening. Ett
stort behov av fler hyreslägenheter i Umeå, samt renoveringsbehov av fasad och fönster
gjorde att en av husägarna undersökte möjligheter till påbyggnad av samtliga sexvåningshus, figur 11. Vid denna tidpunkt kunde man också få ekonomiskt stöd vid
produktion av små lägenheter, vilket bidrog till att fastighetsägaren överhuvud taget var
intresserad av att genomföra tillbyggnaden.
Förfrågan hos brandmyndigheterna renderade i ett tillstånd för att bygga på tre våningar,
det vill säga upp till totalt nio våningar. Geotekniska undersökningar visade också att
den ökade vikten klarades med råge och därmed kunde nödvändigt kommunalt planändringsarbete påbörjas. En arkitekt kontaktades som ritade ett förslag till påbyggnad i
betong och stål. Då ritningsunderlaget stod klart hoppade bostadsrättsföreningen av
projektet, medan de övriga två lämnade in en bygglovsansökan.
Under arbetet uppvaktades byggherren av ett träföretag, Martinsons i Bygdsiljum, som
såg en möjlighet att introducera sitt massiva byggsystem av trä i flervåningshus. Företaget inbjöd till fabriksbesök och demonstration av sitt byggsystem. Argumenten för ett
träbyggnadssystem var en lätt konstruktion som kunde monteras på kort tid, vilket
skulle ge tidigare uthyrning. Att trästommen skulle tillverkas i en fuktsäker miljö och
med en snabb platsmontering var också viktiga säljargument när trä var det huvudsakliga byggmaterialet. Även tanken att i ett område med mycket skog och natur kunna
använda material i samklang med miljön var värdefullt för en av ägarna som även äger
skogsfastigheter.

Figur 11.

Montering av väggelement vid kvarteret Plogen. Under skyddsnätet i
mitten av bilden syns den ursprungliga byggnaden från 1960-talet.
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Slutligt uppdrag blev en påbyggnad i tre våningar med masivträsystemet, samt med grå
fasad av cementbaserad vädertålig fasadskiva och valmat tak. Därutöver byttes alla
befintliga fönster i fastigheterna och befintlig fasad fick sprutad puts. Hela ombyggnaden kunde genomföras med samtliga hyresgäster boende kvar.
Omprojekteringen blev mycket genomgripande när byggsystemet ändrades från stål och
betong till massivträ. Den främsta orsaken till detta var att bjälklaget blev 160 mm
högre. Dessutom blev fasadskivorna högre och därmed blev indelningen av fasaden
annorlunda, vilket medförde att man fick tänka om vad gäller den arkitektoniska
utformningen.
Valet av trästomme resulterade i ett betydligt lättare system än om det skulle ha utförts i
stål och betong. Träbyggsystemet upphandlades av byggentreprenören, men monteringen utfördes av Martinssons då byggsystemet ännu inte var fullt etablerat på byggmarknaden. Att stomleverantören även gjorde montage av stommen var viktigt för att
kunna sälja in systemet. Peab gjorde stomkompletteringen. Stommaterialet tillverkades i
en nybyggd fabrik i anslutning till Martinssons limträfabrik. Därmed förstås att träkunskapen är hög och fabrikstanken för vidareförädling och värdehöjning i träkedjan är
väletablerad.
Uppförandeprocessen för bostäderna i kvarteret Plogen

Byggsystemet kan beskrivas som ett pelarsystem med mellanliggande massiva träskivor. Förankringen av de tillbyggda våningarna i det befintliga huset utfördes med
stålbalkar, figur 12. Då skapades också ett installationsutrymme mellan den befintliga
och den nya byggnaden som var nödvändigt för ”vidaredragning” av underliggande
ventilationssystem mellan huskropparna, figur 17.

Figur 12.

Förankringen av de tillbyggda våningarna i det befintliga huset vid
kvarteret Plogen utfördes med stålbalkar.
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Arbetsgång på byggarbetsplatsen var specifik för detta byggprojekt och följde i stort
följande steg:
1. det gamla yttertaket togs bort,
2. stålkonstruktionen för förankring av påbyggnaden i översta bjälklaget i befintligt
hus monterades,
3. ett bärande skelettsystem av limträbalkar byggdes upp våningsvis, figur 13,
4. väggelementen av skiktlimmat virke lyftes på plats, figur 13,
5. nästa våningsplans golvbjälklag med pendlande undertak lyftes därefter på plats,
figur 14,
6. balkonger monterades,
7. fasaden kläddes med en cementbaserad vädertålig fasadskiva.
Ljud- och brandproblematiken beaktades noga vid projekteringen och vid uppförandet
av påbyggnaden. Pendlande undertak tillämpas för att öka ljudisoleringen vertikalt.
Dessa hänger på lägenhetsskiljande mellanväggar, figur 14. Inom systemet är varje
lägenhet skild i stommen från intilliggande lägenhet, dels med speciella mellanlägg av
expanderad polyeten (tjocklek 10 mm) som ljudbarriär, dels som parallella system. På
motsvarande sätt var tekniken med brandceller genomarbetad.
Golvbjälklaget och ytterväggar monterades mot pelarsystemet med expanderad polyeten
för att bryta ljudtransmissionen, figur 15. Ljudisolering placerades även mellan golvskivorna och nedersta bjälklaget, figur 15. De massiva bjälklagen av skiktlimmat
massivt trä användes efter slipning som golv. Från fabrik var dessa vaxbehandlade för
att skydda mot fukt och smuts, figur 16.
Eftersom de uppförda bostäderna var hyreslägenheter fanns inget behov av specifik
anpassning av lägenheterna efter hyresgästernas önskemål.
Martinssons var huvudleverantör av trämaterial till projektet och kunde därmed styra
och anpassa leveransvolymer och leveranstidpunkter efter hur arbetet på byggarbetsplatsen fortskred. Vissa kompletteringar med trämaterial gjordes av Peab från en annan
träkedja, vilket starkt ogillades av beställaren.

Figur 13.

Montering av väggelement vid kvarteret Plogen. Delar av de limträbalkar
som utgör stommen är synliga i bilden.
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Figur 14.

Golvbjälklag med s k pendlande undertak vid kvarteret Plogen.
Undertaket vilar efter monteringen på mellanväggarna och nylonbandet
mellan golvbjälklag och undertak är endast till för att underlätta
monteringen.

Figur 15.

Ljudisolering mellan golvbjälklag och pelarsystem (vänster), samt mellan
golvskivor och bjälklag närmast befintlig byggnad (höger).
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Figur 16.

De massiva bjälklagen av skiktlimmat trä användes efter slipning som
golv. För att skydda mot fukt och smuts under byggtiden var dessa
vaxbehandlade på fabrik.

Figur 17.

Rördragningar för ventilation mellan den befintliga byggnaden och
tillbyggnaden.
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Pelarbalkbygge
Kvarteret Nedra Runby
Projektet fångade vårt intresse då entreprenadföretaget Stål Bygg AB uppförde en
industrihall i limträ, figur 18. Byggnaden skulle bli en saluhall för Hemköp som vill ha
en gestaltning av sin butik med traditionella material och med ett modernt uttryck. Vid
projektets start gav en av fastighetsbolagets ägare direktiv om att materialvalet till
objektet skulle utgöras av miljövänliga naturliga material och gärna trä. Det skulle vara
material av hög kvalitet och exteriört fick byggnaden gärna inspireras av formspråket
hos lantbrukets byggnader, t ex fasad med faluröd kulör. Ett viktigt krav var att få in
dagsljus i lokalen, samtidigt som matvarorna inte skulle kunna exponeras av solljus.
Taklanterniner och fönsterband löste detta beställarkrav, figur 19.
Det första problemet som arkitekt Klas Pedersen vid Wester+Elsner Arkitekter fick hantera var att få tillräcklig yta till butiken och samtidigt lösa logistiken för både kunder
och butiksleveranser. Hallen blev svagt böjd till formen, utgörande en skärm ut mot en
genomfartsled, figur 20. En stålkonstruktion bedömdes bli billigare och ansågs gå
fortare att uppföra än trä, men beställaren föredrog en fasad med trä och tegel på en
trästomme.
För assistans med konstruktionsberäkningar för trästommen av limträpelare och takstolar kontaktades en limträtillverkare. Materialet upphandlades dock av en annan
tillverkare i slutskedet. Man tänkte först ha obehandlat limträ, men på grund av att
emballaget i form av skyddande plast fastnade i träytan och efterlämnade svara ränder
genomfördes en vitlasering av de synliga delarna av limträkonstruktionen. Stommen
planerades för att utgöras av pelare med dubbla bjälkar, men den slutliga utformningen
blev med limträ. Taket är belagt med sedum på

Figur 18.

Limträstommen under uppförande i kvarteret Nedra Runby i Upplands Väsby.
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Väggelementen är prefabricerade av Svensk Träbyggnadsteknik AB (STT) och är 3,2 m
långa och gör veck i fasaden, vilket dock inte syns exteriört. Grundplattan avgränsning
har en rund form, vilket medför att elementen bitvis kragar över. För att undvika att
vatten kan läcka in har parkeringsytan utanför utformats med fall från byggnaden.
Fasaden är blandad av tegelpartier, glaspartier och träfasad. Träfasaden ger sken av
liggande locklistpanel, men panelbrädorna är egentligen spontade brädor och listerna
specialhyvlade klena reglar.
Fasaden tillverkades av furu i lägsta kvalitetsklass och gavs en finsågad yta, samt
spontning. För att öka beständighet mot rötangrepp impregnerades virket. Fasaden
färdigmålades vid elementtillverkningen, men man tvingades att måla om hela fasaden
på plats då krympning hos träet medförde att obehandlat trä blev synligt som ljusa
ränder i den röda ytbehandlingen.
Ur beständighetssynpunkt för materialet trä kunde det i efterhand konstateras att vissa
delar av fasadens utformning var mindre lyckad. T ex går träfasaden ända ned till
markytan, vilket oundvikligen kommer att medföra ökad fuktupptagning i träet, figur
21. Detta kommer att leda till estetisk försämring, ökat underhåll och på sikt kan det
även medföra att trämaterialet blir rötangripet och måste bytas ut.
Huset har efter uppförandet värmefotograferats för att upptäcka eventuella köldbryggor
eller värmeläckage, vilket inte upptäcktes.

Figur 19.

Interiörbilder från kvarteret Nedra Runby visande ljusinsläpp och
limträkonstruktionen.
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Figur 20.

Slutlig utformning av fasader vid kvarteret Nedra Runby.

Figur 21.

Detalj av fasadens utformning i kvarteret Nedra Runby. Träet går ända
ned till marknivån, vilket kommer att leda till oönskad fuktupptagning i
träet.
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Hur förändras leverantörsledet för att anpassa sig till nya
förhållanden? – materialflöden och kommunikation i
träbyggkedjan
Krisen under 1990-talet, som även drabbade byggindustrin hårt, har inneburit att de
flesta byggföretag kraftigt har omorganiserat sin verksamhet och blivit allt mer
marknads- och kundorienterade (Fernström & Kämpe 1998). Genomförande av olika
byggprojekt organiseras numera helt med hänsyn till deras speciella karaktär och
baseras i huvudsak på specialister och på underentreprenörer. Projektens tidiga skeden,
då marknadskrav och riktlinjer för arbetet bestäms, har blivit mycket viktiga. De stora
entreprenadföretagen har också utvecklat system som de helst använder och de föredrar
att arbeta med totalåtagande. Dessa förändringar har och kommer i allt högre grad att
påverka träleverantörernas, t ex sågverkens, sätt att arbeta för att hävda sin plats som
leverantörer till bostadsbyggandet.
Figur 22 exemplifierar en vanlig traditionell struktur för ett byggprojekt, där entreprenaden är uppdelad i många underentreprenader som hålls samman av en huvudentreprenör. Huvudentreprenörens viktigaste uppgift är att samordna aktiviteterna, vilket fått benämningen ”construction management”. Systemet med många underentreprenörer
minskar huvudentreprenörens ekonomiska risktagande, men leder också till att en högre
kvalitet kan uppnås. I en sådan struktur har sågverket mycket liten möjlighet att påverka
materialval etc. i slutprodukten. Sågverket är i bästa fall en materialleverantör till
huvudentreprenören, men vanligare är att sågverket ligger ännu längre bak i kedjan, som
en leverantör till någon större trävaruhandel eller liknande verksamhet.
Stora projekt tenderar att bli komplicerade, såväl tekniskt som administrativt, och
genomförs ofta som mycket uppdelade entreprenader där många specialister är inblandade. De inblandade företagen skall också ta hänsyn till en mängd föreskrifter och bl a
upprätta dokument såsom kvalitetsplaner, miljöplaner, arbetsmiljöplaner. Datorer är
ovärderliga verktyg då det gäller att hantera all projektinformation i form av programhandlingar, avtal, ritningar, beskrivningar, samt för att hålla samman och styra projektet, kontrollera kostnader etc. Stora företag har sedan flera år tillbaka använt Internet
för att knyta ihop alla medverkande parter. Efter övertagandet av byggnaden kan förvaltaren få nödvändig projektinformation digitalt, t ex på en CD-skiva.

Figur 22.

I en traditionell struktur för byggprojekt hamnar träleverantörerna och då
speciellt sågverken långt bak i leverantörskedjan och får därmed liten
möjlighet till att påverka beslutsprocesserna i byggprojektet.
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Underentreprenörerna kan genom att de är specialiserade på ett väl avgränsat område,
utveckla sina egna system som de blir experter på. Genom specialiseringen kan de långa
seriernas ekonomi uppnås oberoende om systemen byggs på plats eller tillverkas i
fabrik. Produkternas kvalitet kan därmed också utvecklas. Det krävs en noggrann
bestämning av delsystemens gränser och en precis planering av genomförandet. Detta
arbete skulle kunna förbättras genom systematiskt arbete enligt koncept som t ex
Systems engineering (se Kossiakoff & Sweet 2003).
Strukturen för två av de projekt som ingått i denna fallstudie, tillbyggnaden av kvarteret
Plogen och hallbygget i kvarteret Nedra Runby, påminner i mycket om det traditionella
byggprojektet beskrivet i figur 22. En väsentlig skillnad är dock virkesleverantörens
(sågverkets) positionering i projektet för uppförandet av kvarteret Plogen.
För kvarteret Nedra Runby bestod träleveranserna av i huvudsak stommaterial (limträbalkar) och utfackningsväggar. Projektet var en styrd totalentreprenad, med en
projektgrupp som utifrån beställarens (tillika ägaren till det fastighetsbolag som var
byggherre) önskemål om materialval etc satt upp riktlinjer för projektet, figur 23. Trots
att beställaren bestämt att trä skulle vara ett framträdande material i byggnaden, så hade
träleverantörerna mycket liten möjlighet att påverka byggnadens utformning, materialval etc. Detta kan vara en bidragande orsak till de felaktiga konstruktionslösningar som
t ex visas i figur 21 har uppkommit.
För kvarteret Plogen var det en leverantör för i stort sett allt trämaterial. I detta byggprojekt har virkesleverantören fått en betydligt mer framträdanade roll för slutproduktens utformning genom positionering långt fram i värdekedjan, figur 24. I projektet
var sågverket leverantör av byggsystemet och ansvarade även för montaget av systemet.
Figur 25 är ett försök att beskriva projektstrukturen vid uppförandet av bostadsområdet
Norrboda och studentbostäderna i Kungshamra.

Figur 23.

Strukturen för hallbyggnadsprojektet i kvarteret Nedra Runby.
Träleverantörerna var i detta projekt positionerade långt bak i
värdekedjan och projektstrukturen är av traditionell modell.
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Figur 24.

Strukturen för byggprojektet vid tillbyggnaden av kvarteret Plogen.
Jämfört med strukturen vid ett ”traditionellt” byggprojekt har
virkesleverantören/sågverket positionerat sig betydligt längre fram i
värdekedjan och kan därmed påverka slutproduktens utformning.

Träleverantören, från vilken allt virke köps till trähusfabriken, är i detta specifika fall en
traditionell trävaruhandel med hyvleri och brädgårdsförsäljning av trävaror. Företaget
levererar till industrier, byggnadsentreprenörer och privatpersoner i närområdet, men
utför även en del legohyvling för större sågverk. Företaget har ingen egen sågning av
timmer, utan köper allt virke från närliggande sågverk. 60 % av omsättning kommer
från industrikunder, medan resterande del står byggentreprenörer och privatkunder för.
Träleverantören har en naturlig kontakt med trähusfabrikens organisation och kan de
produkter som där tillverkas. Kontrakt om träleveranser görs upp per halvår och kan

Figur 25.

Struktur för byggprojektet vid uppförandet av bostäderna i Kungshamra och Norrboda. Jämfört med strukturen vid ett ”traditionellt” byggprojekt är denna struktur betydligt förändrad. Bl a har en aktör (länk)
mellan sågverket och trähusfabriken uppstått för att klara de krav som
trähusfabriken har på kvalitet, leveranssäkerhet, logistik etc.
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förlängas upp till ett år om inget oförutsett inträffat. Virkesleveranser görs även till den
målerifirma som levererar målad panel till trähusfabriken.
Träleverantören är bra på logistik, d v s rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid, och då
speciellt jämfört med de stora sågverken. Detta är huvudorsaken till att företaget kan
konkurrera mot sågverken och därmed köpa virke från sågverken och sälja till trähusfabriken. Logistiken fungerar bra mot industrikunder, till skillnad mot de lokala byggentreprenörerna som anses ha bristande framförhållning.
Den manufakturering av trämaterialet som träleverantören utför för trähusfabrikens
räkning är förhållandevis begränsad. Som exempel diskuterades möjligheter att hos
träleverantören utföra uttag eller håltagning som trähusfabriken skulle kunna vilja ha i
t ex reglar, men det var träleverantören inte intresserad av att åta sig. Orsaken var att det
är svårt att få lönsamhet för sådan verksamhet.
Det är tydligt att husbyggande på fabrik radikalt förändrar strukturen för hur byggprojektet bedrivs och att materialflödet alltmer kännetecknas av vad man brukar hänföra
till en så kallad ”modern värdekedja”, figur 26. I en modern värdekedja finns ett antal
tillverkare av systemkomponenter som levererar dessa för slutlig montering hos
”ägaren” av slutprodukten. Monteringen utförs av personer som är specialiserade för
uppgiften att montera systemkomponenter, till skillnad från den traditionella värdekedjan där sammansättningen av slutprodukten normalt utförs av enskilda yrkeskategorier t ex elektriker, rörmokare, snickare. Ett belysande exempel är personbilar, t ex
volvobilar som monteras på Hisingen i Göteborg. Monteringen av en bil påbörjas först
när bilen är såld och kunden har satt sin ”personliga prägel” på den slutliga utformningen. Ett arbetslag bestående av 7–8 bilbyggare utför hela monteringen av bilen.
Antalet specialiserade systembyggare för att montera en Volvo är i stort sett lika med
antalet yrkeskategorier som behövs för att bygga ett kök i ett trähus (snickare,
elektriker, rörmokare, mattläggare, kakelsättare, ventilationstekniker/plåtslagare,
målare).

Figur 26.

Byggnation av trähus på fabrik medför att leveranser av systemkomponenter blir allt vanligare och det sker en förskjutning från den traditionella
värdekedjan (vänster) med inga eller få leverantörer av systemkomponenter till en värdekejdan där dessa har hög närvaro (höger).
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Nya system kräver anpassade material, förändrad teknik och
nya kompetenser
I Sverige byggs i storleksordningen tre fjärdedelar av alla bostadshus som platsbyggen
medan t ex i Finland och Danmark lika stor andel byggs på fabrik, antingen som element eller volymer (Adler 1995). Där har öppna system utvecklats som genom rationell
tillverkning blir konkurrenskraftiga. Behovet av att påskynda effektiviseringen av
byggandet i Sverige har kanske aldrig varit så akut som just nu. Bland annat kommer
den centraleuropeiska utvidgningen att medföra att vi i svenskt byggande har billig
arbetskraft inom några år. De företag som kommer från Östeuropa kommer inte bara ta
med sig arbetskraft till Sverige utan även byggsystem och material.
En industrialisering av byggprocesserna kräver innovationer. Dessa kan ta sin grund i
byggsystem som är så konstruerade att de lämpar sig för en industriell process och
tillverkning. Byggsystemen bör vara utformade så att de kan resultera i flerbostadshus
med flexibla, variationsrika och tilltalande boendemiljöer. Samtidigt är repeterbarheten
av grundläggande betydelse. Det system som för närvarande tillmötesgår dessa krav
bäst är öppna system. Ett öppet system säkerställer att byggnadsutseendet, planlösningar, husformer etc kan motsvara kraven.
En industrialiserad byggprocess förutsätter att hela flödet industrialiseras. Flödet
omfattar kedjan av processer från de första skisserna till ett hus färdigt för inflyttning.
Detta ställer höga krav på projektledning och entreprenörer. Endast värdeskapande
processer kan tillåtas och processflödet måste vara välplanerat, samtidigt som avvikelseåtgärder får högsta prioritet. De avsevärt förkortade byggtider som därmed
uppnås ställer naturligtvis då också krav på kommunernas rutiner. Planärenden och
hantering av bygglov etc måste vara i paritet med de nya byggrutinerna.
Underleverantörerna måste också anpassa sig till en bättre styrd byggprocess. Om dessa
låter sig organiseras för bästa effektivitet och högsta möjliga värdeskapande, kommer
kostnaderna att sänkas samtidigt som underleverantörernas lönsamhet förbättras. Denna
effekt har erhållits inom andra industrigrenar, som sedan länge genomgått de förändringar som byggindustrin nu står inför.
Byggandet är inte längre så bundet vid vissa material som tidigare. Funktionen styr och
om en komponent av ny konstruktion eller nytt material visar sig fylla funktionen bättre
och billigare ersätts den gamla lösningen med den nya. Att bygga med stomme av stål
har blivit vanligare. I kontorsbyggnader kombineras t ex ofta pelar-balksystem av stål
med håldäcksbjälklag av betong och med mineralullsisolerade fasadelement med t ex
trästomme. Allt detta kan sedan kläs med en fasad av tegel. Stål har också kommit in
som plåtreglar, som enligt förebilder från USA, utvecklats som substitut för träreglar i
vägg-, bjälklags- och takkonstruktioner.
Träbyggandet har under lång tid utvecklats mot ett allt lättare byggeri i vilket träandelen
sjunkit. Under senare år har massivträbyggande blivit ett nytt begrepp som innebär att
tjocka träskivor, hopfogade mekaniskt eller med lim, används som stomme i väggar och
bjälklag. Dels är tillgången på billigt trämaterial stor, dels anses massiva konstruktioner
ge bättre inomhusklimat genom att de fungerar utjämnande på värme- och fuktvariationer (Hameury 2004).
Därmed har trä börjat kunna konkurrera inom områden där betong tidigare varit dominant. Sedan avregleringen i 1994 års byggnorm som medförde att trähus kan uppföras
högre än två våningar, har byggandet av större byggnadsverk i trä ökat. Genom att krav
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på brandskydd, ljudisolering och stabilitet har kunnat uppfyllas, har ett antal bostadsoch kontorshus med 4–5 våningar byggts, både som plats- och som prefabbyggen.
Hittills har dock inte resultat och erfarenheter från projekten kommunicerats ut till
byggbranschen i den omfattning som man kunnat önska. Det har helt enkelt saknats en
sammanhållande kraft för att driva en kontinuerlig kompetensutveckling inom träbyggfrågor. Utredningen ”Mer trä i byggandet” (von Platen 2004) slog fast att för att
öka träbyggandet krävs utbildningsinsatser både av studenter och yrkesverksamma ute i
arbetslivet. Massivträhandboken (Gustafsson 2002) är ett av några få riktigt goda
exempel på sådan kunskapsspridning. Där har träbranschen visat på initiativförmåga
och framsynthet och tagit fram en handbok som behandlar tekniska lösningar och
möjligheter till kreativ utformning som finns med massivträbyggande. Industrikonsortiet Massivträ är även ett positivt exempel på träföretags vilja att integrera framåt i
värdekedjan. Ytterligare goda exempel på ”trähandböcker” är Limträhandboken (Gross
2001), Att välja trä (Fröbel 2004) och TräGuiden (Fröbel & Johannesson 2004) som är
baserad på Träbyggnadshandboken 1–10 (Hansson 1991–1994).
Allt mer i samhället går ut på att ge människan ”upplevelser” av olika slag. Det är
marknadens uppgift att tillhandahålla dem och detta får konsekvenser även för
byggandet. Produkters form, yta och utseende får allt större betydelse och tekniken att
framställa dem blir alltmer ointressant. Produkterna förutsätts uppfylla baskrav vad
gäller hälsa, beständighet, ekologi, driftekonomi etc. Nu gäller det att tillfredsställa
andra mer specifika krav och många företag anstränger sig att uppfylla dem. Hur
projekten lyckas i detta hänseende blir avgörande för konkurrenskraften.
Ansvaret för slutprodukten är högst väsentlig och därmed blir också byggherrens roll
allt mer viktig och ansvarsfull. Det är också nödvändigt med processutveckling i
samverkan mellan byggherrar, materialleverantörer och producenter för att en optimering skall kunna genomföras av hela byggkedjan. Att utvecklingen av material bör
ske hos de som tillverkar materialet är de flesta överens om, men vem som skall initiera
utveckling av de gränsöverskridande processerna är det delade meningar om.
Den tillverkande industrin menar att man inte kan ta på sig hela ansvaret för slutprodukten och inte heller hela ansvaret för nyutveckling. Leverantör och byggherre
måste dela på riskerna när man testar nya produkter. Byggbranschen menar å sin sida att
det är upp till materialtillverkarna att erbjuda bra lösningar och att man i princip kan
bygga med vilket material som helst. Detta torde bli den väg som framtiden följer. En
viktig aspekt som man oberoende av vägval bör kunna ta hänsyn till är att leverantörerna tidigt skall bli delaktiga i projekten och att man tar tillvara leverantörernas
kunskaper.
Länkföretag, d v s små specialföretag kommer att bli vanligare i framtiden och det blir
då än viktigare att entreprenörsgränserna är tydliga. Företag med kombinationstillverkning t ex såg/limträ, såg/hustillverkning, är den typ av företag som redan nu kan
svara upp mot de nya krav som byggindustrin kommer att ställa. Småhustillverkarna har
kunnandet att ”kombinera” olika yrken och borde därmed också kunna vara en aktör i
detta sammanhang. Dessa företag behöver inte vara speciellt stora, men det är viktigt att
företagen blir medvetna om vilka krav och behov som finns inom byggsektorn.

33

Systemkompetens (Systems engineering)
Alla led av byggprocessen har förändrats. Projekteringen är spridd på många händer och
på många orter. Alltmer tillverkas på fabrik och transporteras till byggplatsen på
överenskommen tid där montering sker med mekaniserade hjälpmedel. Byggandet är nu
så komplicerat, att det inte är möjligt för någon att kunna allt. Inom olika delområden är
utvecklingsnivån hög och kringgärdad med krångliga regler som kräver detaljkunskap.
Det gäller att kunna tillämpa systemtänkande och IT-system för projektering och för
produktion i fabrik och på byggplats. Specialister med djupa kunskaper inom speciella
områden krävs men utbildningar av arkitekter och ingenjörer måste ha vissa överlappande moment och samarbete bör tränas redan under utbildningen av dessa yrkesgrupper. För att få det hela att fungera smidigt krävs datorstöd men också nya relationer
och ett utvecklat samarbete mellan olika parter, d v s arkitekter, konstruktörer, byggare,
leverantörer m fl.
Vi är på god väg att utveckla ett effektivt systembyggande som kan hantera en byggprocess som blir alltmer uppdelad på specialister och på specialiserade företag. Utvecklingen av den avancerade teknik som krävs för att samordna produktionen är
förhållandevis snabb. Det industrialiserade byggandet innebär nu något helt annat än det
gjorde för femtio år sedan. Då innebar det storskaliga helhetslösningar medan begreppet
nu avser en flexibel process avpassad till kunders specifika behov.
För att kunna delta aktivt i den allt mer uppdelade byggprocessen krävs att de svenska
arkitekterna och ingenjörerna har systemkompetens och förmåga att hantera processer.
Det gäller att kunna se projekt ur ett helhetsperspektiv, samt att kunna samarbeta med
olika specialister i byggprocessen. Eftersom arkitekterna så gott som alltid är involverade i den tidiga fasen av byggprojektet vore det önskvärt att de har bättre materialoch teknikförståelse och då även förståelse för de industriella processerna. Då kommer
man också att förstå vad som är kostnadsdrivande och vad som är kostnadseffektivt, vad
som skapar låga drifts- underhållskostnader och vad som skapar ett boende med kvalitet. En arbetsmetod som har tillämpats i andra branscher men som ännu inte nått den
svenska byggindustrin är Systems engineering (se t ex Kossiakoff & Sweet 2003, Buede
2000).
Systems engineering kännetecknas av ett starkt fokus på de tidiga faserna i utvecklingsprocessen, där tekniska och kommersiella krav och mål definieras och konceptuella lösningsalternativ utvecklas och utvärderas (att utveckla rätt sak på rätt sätt).
Optimalt lösningskoncept läggs till grund för valet av systemarkitektur och för
komponentutvecklingen.
Systems engineering tillämpas i växande omfattning framgångsrikt inom den kvalificerade industriella produkt- och systemutvecklingen och är till sin natur ett förhållningssätt till hela urvals-, utvecklings- och produktionsprocessen. Dess principer
avseende t ex omsorg i val av konceptuella lösningar, projektering, begränsat experimenterande, standardisering, alternativa entreprenadformer för systemleveranser och
bättre kontroll och uppföljning äger samma tillämpning inom energiomvandling och
husbyggnad på fabrik som inom verkstadsindustrin.
Systems engineering är även ett affärsutvecklingsverktyg som stödjer såväl systemutvecklingen från idé till marknad som analysen av erforderlig intern kärnkompetens
och erforderlig samverkan med andra leverantörer.
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Slutsatser
Inom byggbranschen finns många aktörer som samspelar i byggandet av ett nytt objekt.
Viktiga beslut tas till allra största delen i byggprocessens tidiga utredningsfas då oftast
endast beställare och arkitekter är aktiva. Under denna fas låses de flesta parametrar
som rör husets utformning och när man kommer till projekteringsfasen kan det vara
svårt att ändra den konceptuella utformningen, t ex materialval eller stomsystem.
Byggprocessens livscykel karakteriseras av att förvaltningsskedet är långt. Dessutom är
det i förvaltningsskedet som den absolut största kostnaden under byggnadens livstid
uppstår. Beställare är därför naturligt intresserade av egenskaper och kostnader kopplade till detta skede och borde vara det mer än vad som förekommer för närvarande.
Anpassade lösningar används i begränsad omfattning vid upphandlingen i byggsektorn,
vilket främjar kortsiktig prisfokusering. Detta resulterar även i att merparten av alla
anpassningar måste göras på byggplatsen. Framtiden är att övergå till ett mera industriellt byggande, där ett alternativ är att man på byggplatsen i större utsträckning än idag
skall syssla med montering och uppsättning av ”system”. Dessa system har då redan
tidigare i förädlingskedjan fått den utformning som de skall ha i den färdiga byggnaden.
För att trä skall vara ett attraktivt byggnadsmaterial måste kunskapen om trä och träbyggnadssystem förbättras hos de aktörer som är aktiva i byggprocessens utredningsfas, d v s beställare och arkitekter. Dessutom bör man integrera aspekter som
miljö, underhåll och även återvinning av det byggda som en del av processen. Kreativa
arkitekter med en träteknisk tyngd och en holistisk syn på en industriell byggprocess
kommer att vara en viktig länk för att trä skall vara framtidens byggnadsmaterial.
Om trä skall kunna konkurrera mot t ex stål som byggnadsmaterial, måste trämaterialet
(i form av komponenter) kunna tillverkas med hög precision och snäva måttoleranser,
med specificerad fuktkvot och fuktkvotsspridning. Dessutom kommer leverans mot
långsiktiga kontrakt vara vanligt förekommande i framtiden.
Entreprenörerna behöver också få förtroende och rutiner för träbyggande. Ett skäl att
välja trä är att produktionssättet med t ex volymbyggande är lätt och snabbt vid
montage, men kräver väderskyddade system. Det kan dock inte nog betonas att logistik
med god planering är en starkt vägande orsak till att de totala kostnaderna vid en
byggproduktion kan hållas nere. Entreprenörernas krav måste ställas samman och
kommuniceras så att man vågar pröva nya lösningar. Erfarenheter som erhålls vid
uppförandet av bostäder bör återföras till arkitektledet i en högre utsträckning än vad
som sker idag. Entreprenörsgränserna måste vara tydliga och därmed även ansvarsfrågorna och garantiåtaganden.
Träråvaran kundanpassas idag i allt högre grad på sågverken, men övergången till att
sågverken åtar sig mer av vidareförädlingen har gått trögt och har bland annat försvårats
av:
–

Att direkta kontakter och fasta kundrelationer mellan sågverk och träanvändare
saknas, vilket leder till otillräcklig kommunikation mellan branscherna.

–

Generellt otillräckliga kunskaper i kalkylering och kostnadskontroll hos såväl
sågverk som träanvändare. I vissa fall är kommunikationen bristande mellan inköp
och produktion hos träanvändaren, vilket leder till felaktiga träinköp.

–

Att misstro finns hos träanvändaren mot sågverkens förmåga att klara produktion
och leverans av kundanpassade varor.
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–

Svårigheter och motvilja till att anpassa sågverkens sortiment mot specifika kunder,
vilket grundar sig på osäkerheten om hur förändringar påverkar sågverkens
sortiment och marknadsföring.

–

Träproducenterna (eller de mellanled fram till entreprenören och byggherren) har
hittills inte tillhandahållit lösningar, idéer och system för att förenkla träanvändningen i en utsträckning som motsvarar behoven.

Den nuvarande svenska och till stora delar väl fungerande byggkulturen kommer att
förändras radikalt inom de närmaste åren. Processen är redan i full gång. Byggprocessen
kommer att bli allt med industrialiserad i den mening att hela byggprocessen/flödet
organiseras enligt moderna produktionsfilosofier som sedan länge tillämpats i andra
branscher, t ex verkstadsindustrin. Processutformningen kommer naturligtvis att se olika
ut beroende på vilken typ av byggnation som avses. En trolig utveckling är dels mot
högautomatiserad seriell produktion, dels specialproduktion. Systemtänkandet (Systems
engineering) kommer att bli allt mer framträdande för att effektivt kunna hantera de
olika aspekter som innefattas i ett byggprojekt, t ex byggsystem och hur de skall baseras
på komponenter, logistik, processkontroll, uppförande- och förvaltningskostnader,
boendekvalitet, estetiska och taktila värden för boendet, miljö- och livscykelmål etc.
Även arbetsmiljön vid byggarbetsplatserna kommer att bli ett argument för ökad
fabrikstillverkning av byggkomponenter.
För sågverken innebär detta att man i framtiden inte i allmänhet kommer att kunna
leverera sågat virke till ”hustillverkaren”. Hustillverkaren kommer att vara i behov av
och kräva leveranser av systemkomponenter som monteras samman till färdigt hus,
antingen på fabrik eller direkt på plats. Hur träkedjan löser detta är en organisatorisk
fråga och lösningsalternativen är många och kommer att variera starkt beroende på inom
vilket segment man kommer att verka. Dock måste lösningarna vara av den art att de
kan resultera förbättringar av ekonomin för ”båda parter”.
Det naturliga är då att sågverken utvecklar sina produkter och integrerar framåt i
värdekedjan i nära samverkan med de parter som skall producera och utnyttja byggobjekten. För att lyckas i denna samverkan har ett antal samverkansfaktorer identifierats
och som kan uttryckas i termer som vilja, tillit, kunskap, långsiktighet, avtal och
uppföljning (Fredriksson 2003). ”Produktutvecklingen” som sågverken skall bedriva
kan organiseras på olika sätt, t ex i dotterbolag, samverkansbolag, länkföretag etc, men
det viktiga är att verksamheterna drivs som separata ekonomiska enheter, med tydligt
och långsiktigt marknadsfokus.

36

Referenser
Adler P. (1995) Bostadsbyggandet på väg mot öppen industrialisering. Svensk
Byggtjänst AB, Stockholm
Buede, D. M. (2000) The engineering design of systems. Models and methods. John
Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
Dubois, A., Eklöv, K., Gadde, L-E., Hulthén, K., Laage-Hellman, J., Olsson, D. (1998)
Adjustments and Division of Labour in the Construction Industry. Working paper
presented at the 9th Nordic workshop on interorganizational research.
Handelshögskolan i Århus.
Fernström, G.. & Kämpe, P. (1998) Industriellt byggande växer och tar marknad.
Byggförlaget, Stockholm
Fredriksson, Y. (2003) Samverkan mellan träkomponenttillverkare och stora
byggföretag. - En studie av massivträbyggande. Licentiatuppsats vid Luleå
tekniska universitet, Instutitionen för Väg- och vattenbyggnad, rapport 2003:14
Fröbel, J. (red.) (2004) Att välja trä. Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Stockholm
Fröbel, J. & Johannesson, C. M. (red.) (2004) TräGuiden (www.traguiden.se).
Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Stockholm
Gadde, L-E. & Håkansson, H. (1998) Professionellt inköp. Studentlitteratur, Lund.
Gross, H. (red.) (2001) Limträ Handbok. Svenskt Limträ AB, Stockholm (se även
www.svensktlimtra.se)
Gustafsson, M. (red.) (2002) Massivträ Handboken 1–7. Industrikonsortiet Massivträ,
Stockholm (se även www.solidwood.nu)
Hameury, S. (2004) Heat and moisture buffering capacity of heavy timber
constructions. Dept. of Civil and Architectural Engineering, Div. of Building
Materials, KTH, Royal Institute of Technology, Report TRITA-BYMA 2004:4
Hansson, T. (red.) (1991–1994) Träbyggnadshandboken 1–10, Träinformation och
Institutet för trätekniks forskning, TRÄTEK
Holgersson, S. & Wootz, B. (1990) Byggmaterialmarknaden. MA-perspektiv på fyra
delmarknader. Byggförlaget, Trelleborg.
Kossiakoff, A. & Sweet, W.N. (2003) Systems engineering - Principles and practice.
John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
Laage-Hellman, J. & Gadde, L-E. (1997) Information Technology and the Efficiency of
Materials Supply. The implementation of EDI in the Swedish construction
industry. European Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 2(4),
221–228.
Platen, F. von (2004) Mer trä i byggandet. Underlag för en nationell strategi att främja
användningen av trä i byggandet, Näringsdepartementet rapport Ds 2004:1
Stinchcombe, A. (1959) Bureaucratic and Craft Administration of Production. A
comparative study. Administrative Science Quarterly, Vol. 4, 168–187.

37

38

Bilaga 1

Referensgruppens deltagare
Projektet har haft en referensgrupp bestående av följande personer:
Herbert Bonebjär
Inköpschef vid Derome Teknik AB i Veddige
www.derome.se
Lennart Edlund
Marknadschef vid Martinsons Trä AB i Bygdsiljum
www.martinsonstra.se
Kjell Dahlström
Förbundsordförande för Skogs- och träfacket, Stockholm
www.skogstrafacket.org
Ann-Margret Haglund
Avdelningschef vid JM Stockholm Väst
www.jm.se
Hans-Eric Johansson
VD i H E Bostadsutveckling AB, Stockholm
Stefan Lindbäck
Produktionschef vid Lindbäcks Bygg AB i Piteå
www.lindbacksbygg.se

39

40

Bilaga 2
Presentation av några andra träelementobjekt
Nedan ges hänvisning till några intressanta byggprojekt i trä som studerats i detta
projekt.
Borensberg

Arkitekt: Sonark Linköping.
11 radhus 3- och 4-rumslägenheter i fyra huskroppar med plana tak. Massivträväggar
Santner Euroline 96 mm massiva träelement, tilläggsisolering med cellulosafiber och
träpanel på utsidan.
Referenshemsidor: www.sonark.se, www.ekologibyggarna.se
Nedre Ullevål, Oslo

Arkitekt: Askim/Lantto arkitekter
”Ungbo” kan beskrivas som genomgångsbostäder för unga. Volymelement tillverkade
av Moelven Brumundal. Nedre våningen med ytskikt av cementbaserade skivor, övriga
två våningar med laserad träpanel. Strama förskjutna ”klossar”.
Referenshemsida: www.askim-lantto.no
Kv. Biktfadern, Vadstena

Arkitekt: Ahréns akitekter.
Tvåvånings tvåfamiljs villor av Massivträ Santner.
Referenshemsida: www.ekologibyggarna.se
Lenahusen Ritorps hage, Södertälje

Arkitekt: Lena Wahlberg-Ljungbeck.
Volymelement tillverkade i Team Boros fabrik i Valdemarsvik. Flerfamiljslägenheter i
två plan med pulpettak.
Referenshemsidor: www.lenahuset.riksbyggen.se, www.villaoresund.se
Odenslunda, Upplands Väsby

Arkitekt Joachim Billing Rits Arkitekter.
Nio hus i två våningar och med tre lägenheter per hus. Husen som har sadeltak är
byggda med volymelement från Myresjö Hus.
Referenshemsida: www.ritsarkitekter.com
Inre hamnen, Sundsvall

Arkitekt: White arkitekter.
Hus med massivträkonstruktioner som är synliga i interiören, i golven och i del av
väggarna. Leverantör av träbyggnadssystem var Martinssons trä.
Referenshemsidor: www.martinsonstra.se, www.mitthem.se
Idrottshallen Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm

Arkitekt: Johansson & Uppling Arkitekter AB
Byggnad i två plan med limträstomme och inredning med mycket trä.
Referenshemsida: www.aix.se
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