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Förord	
Det här examensarbetet om trästommar har utförts på institutionen för Byggvetenskap, under 
avdelningen Byggnadsmaterial, på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm i samarbete 
med Skanskas teknikavdelning i Stockholm. Grunden till detta arbete är ett intresse som väckts under 
utbildningen genom kurser i byggmaterial, byggkonstruktion och miljö, kombinerat med ett allmänt 
intresse för hållbart byggande och miljöfrågor. Det här examensarbetet har gett oss möjlighet att 
fördjupa oss i ett aktuellt ämne och även en möjlighet att sprida denna kunskap till byggentreprenörer.  

Vi vill tacka vår handledare Andreas Falk på KTH för inspiration och uppmuntran under arbetets 
gång. Vi vill även tacka Skanska för att de gav oss denna möjlighet att fördjupa oss i ämnet.  

Slutligen vill vi tacka de leverantörer av trästommar och byggentreprenörer med erfarenhet av 
träbyggande som under intervjuer och mailkonversationer delat med sig av information och bidragit 
till att det varit möjligt att utforma examensarbetet på detta sätt. 

 

Stockholm, 31a maj 2016. 

Alexander Nilsson 
Matilda Olsson 

 	



 
IV 

 	



 
V 

Sammanfattning	
I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående 
klimatförändringarna och detta har skapat en konkurrensfördel för användandet av trä som 
stommaterial då trä är det enda förnyelsebara materialet på marknaden. Trots detta byggs det idag 
främst med andra stommaterial, såsom stål och betong. Syftet med detta examensarbete är att få fler 
byggentreprenörer och byggherrar att uppföra fler byggnader i trä genom att sprida kunskap om trä 
och skapa en förståelse för materialet och dess fördelar. Målet med detta examensarbete är att göra en 
undersökning av användandet av trästommar på den svenska marknaden. Metoderna som använts till 
detta är litteraturstudie, undersökning av ett fallstudieobjekt, enkätstudie och en intervjustudie. 

Litteraturstudien visar att de byggprodukter som främst används i trästommar är konstruktionsvirke, 
KL-träskivor, limträ, LVL och lättbalkar samt att flervåningshus i trä främst uppförs med 
stomsystemen massiv trästomme, pelar-balksstomme och regelstomme. Den visar även att trä lämpar 
sig väl till den industriella byggprocessen då träets låga densitet möjliggör transport av stora plan- och 
volymelement som prefabriceras. Leverantörer av trästommar kan arbeta med olika affärssystem, 
vilket leder till att de fungerar som komponentleverantör, delsystemleverantör och/eller 
systemleverantör. Erfarenheter från fallstudieobjektet visar att det vid uppförandet av en trästomme 
förekommer flertalet miljö- och kostnadsfördelar samtidigt som de mest kritiska aspekterna är akustik, 
brand och fukt. 

Resultatet av enkätstudien visar att det på den svenska marknaden idag finns en variation bland 
leverantörerna gällande affärssystem, uppdelningen av projektering och montage samt hur högt de 
byggt, vilket i de aktuella fallen handlar om mellan 2 och 8 våningar. Resultatet visar även att 
leverantörerna arbetar med lean-produktion för att förstärka fördelen som trä har i ett industriellt 
byggande.  

Resultatet av intervjustudien visar att det i dagsläget är vanligast att leverantören projekterar och att 
byggentreprenören utför montaget av stommen. Resultatet visar även att leverantörer av trästommar 
har erfarenhet och lösningar för att uppfylla krav på akustik, brand och fukt, men att det är av vikt att 
montaget utförs korrekt för att kraven ska uppfyllas. Vidare visar resultat att byggentreprenörens roll 
kan anpassas beroende på kunskap och erfarenhet gällande projektering och montage. Till sist visar 
resultatet att leverantörer bedriver forskning och utveckling för att träet ska vara ännu mera 
konkurrenskraftigt i framtiden. 

Slutsatsen av de utförda studierna är att trä erbjuder flexibilitet genom olika stomsystem och genom 
möjligheten att kombinera stomsystem, att en beställare, med lite erfarenhet, kan utnyttja leverantörers 
kunskaper kring trästommar, att trä är konkurrenskraftigt på grund av miljövänlighet och 
applicerbarhet i den industriella byggprocessen samt att forskning pågår för att göra träet mer 
konkurrenskraftigt i framtiden. 
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Abstract	
In today's society environmental and sustainability issues are important due to the climate changes and 
this has created a competitive advantage for timber as a structural material since timber is the only 
renewable building material on the market. However, other structural materials such as steel and 
concrete are often used instead of timber. The aim of this master thesis is to provide contractors with 
information enabling them to build with timber to a higher extent by spreading knowledge about 
timber and create an understanding about the material and its advantages. The objective of this master 
thesis is to do a study about the use of timber structures on the Swedish market today. The methods 
used for this master thesis are a literature study, a case study, a questionnaire survey and an interview 
study. 

The literature study shows that the structural timber products which are mainly used in timber frames 
are sawn timber, cross laminated timber, glulaminated timber, laminated veneer lumber and 
lightweight beams. The framework of a timber structure could be a massive timber frame, a column-
beam frame or a joist-stud frame. The study also shows that timber is suitable for the industrial 
building process due to the low density of timber that allows for transportation of large elements. It 
shows different business models being used on the market today and the companies can be labelled 
component supplier, frame system supplier and/or system supplier. The case study shows that the 
main advantages of building with timber are related to environmental issues and cost. At the same 
time the study also shows that the most critical aspects when building with timber are acoustics, fire 
and moisture.  

The results from the questionnaire show that there is a variety among the suppliers on the Swedish 
market today concerning business models, designing, assembling and number of floors built (2 to 8 
floors). The questionnaire also shows that suppliers are working with lean production concepts and 
approaches to increase the advantage of timber in the industrial building process. 

The results of the interview study show that the most common situation today is that the suppliers do 
the designing and that the contractors do the assembling of the frame. The results also show that 
suppliers of timber structures have solutions to meet the requirements for acoustics, fire and moisture, 
but it is important that the assembling is performed correctly to meet those requirements. Furthermore, 
the contractor role is adaptable depending on the prerequisites of the contractor regarding designing 
and assembling. Finally, the result points out that the suppliers are doing research and development to 
make timber more competitive in the future. 

The conclusion of the performed study is that timber is offering flexibility with multiple framework 
solutions and possibilities to combine those, that a contractor, with less experience, can use the 
knowledge of the supplier, that timber is competitive due to the positive effect on environment and the 
applicability to the industrial building process and also that ongoing research will make timber even 
more competitive in the future. 
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund		
I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående 
klimatförändringarna samtidigt som tids- och kostnadskrav blir allt viktigare. För en byggentreprenör 
är det därför viktigt att ha kunskap om att uppföra en byggnad med miljövänliga material och 
samtidigt arbeta effektivt för att vara konkurrenskraftig idag och i framtiden. Skanska strävar efter att 
ligga i framkant gällande hållbarhet och konkurrenskraft och de har därför tagit beslut om att utveckla 
sin kunskap om flervåningshus i trä. För att göra det vill Skanska veta hur processen kring 
projektering och byggande av trähus ser ut, samt mer om kritiska områden, akustik, brand och fukt, 
som riskerar att uppkomma vid uppförandet av ett trähus (Thor, 2016; Nilsson, 2016).  

Med den ökade växthuseffekten och pågående klimatförändringarna blir miljöfrågorna allt viktigare 
och ett behov av en mer hållbar utveckling blir allt större. En definition enligt Brundtlandrapporten 
från 1987 är att “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1987). 
Människors miljötänkande och behov av livskvalité har tillsammans med samhällets strikta miljökrav 
och behov av hållbar utveckling drivit fram det vi i dagens samhälle kallar för hållbart byggande 
(Boverket, 2012). I dagsläget ger bygg- och fastighetsbranschen upphov till cirka 40 procent av 
energi- och materialresurseranvändningen, 40 procent av den totala mängden avfall samt 17 procent av 
Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser (Westlund, et al., 2014). De beslut som fattas i 
byggsektorn påverkar således i mycket hög grad samhällets hållbara utveckling och klimatpåverkan 
och viktigt för bygg- och fastighetsbranschen är därför en minskning av koldioxidutsläpp och 
energieffektivisering (Boverket, 2014; Boverket, 2012).  

Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet på marknaden idag och att använda trä i stommen på ett 
hus har många positiva effekter för miljön. Tillverkning av trämaterial ger lägre koldioxidutsläpp och 
kräver mindre energi än tillverkningen av andra byggmaterial. Trä i stommen binder stora mängder 
kol under sin livslängd och skapar även en substitutionseffekt; genom att öka andelen trä minskar 
användningen av icke-förnyelsebara material såsom stål och betong. Efter det att träet använts i en 
stomme kan det återanvändas, återvinnas eller förbrännas. Vid förbränningen fungerar trä som ett 
biobränsle och det skapas även då en substitutionseffekt eftersom det därmed kan bidra till minskad 
användning av fossila bränslen. Utsläppen av koldioxid vid förbränning är inte större än den tidigare 
lagrade mängden och alltså är kolbalansen neutral (Beyer, et al., 2007). Substitutionseffekten utpekas 
av Nord & Brege (2013) som det tydligaste argumentet för att bygga i trä. Ett annat argument är att 
volymen skog stadigt ökar i Europa idag på grund av att tillväxten är större än avverkningen då det 
finns lagstiftning samt en medvetenhet kring att skogarna måste bevaras och förnyas. I Sverige täcks 
70 procent av markarealen av skog och tillväxten ligger på 107 kubikmeter per hektar, vilket skapar 
goda möjligheter för Sverige att bygga i trä (Beyer, et al., 2007).  

Trä har stora fördelar, men trots det använder byggbranschen ofta andra material, såsom betong och 
stål, vid uppförande av flervåningshus. Det beror ofta på kunskapsbrist och på den konservatism som 
finns i byggbranschen (Tykkä, et al., 2010). Det beror även på att byggnormerna i Sverige ändrades 
1994 till att överensstämma med den europeiska tanken om funktionsbaserade krav, istället för 
tidigare detaljregler, vilket innebar att trästommar först då kunde byggas högre än två våningar. 
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Småhusindustrin hade erfarenheter av industriellt byggande, men trots det ligger träsektorn efter 
gällande byggteknik för flervåningshus (Olofsson, et al., 2011). 

1.2 Syfte	och	mål	
Trots klimatförändringarna och krav gällande miljö finns inte fokus på att använda de mest 
miljövänliga materialen vid uppförande av en byggnad. Syftet med detta examensarbete är därför att 
förse byggentreprenörer och byggherrar med information som kan möjliggöra för fler att uppföra 
byggnader i trä. 

Målet med examensarbetet är därför att göra en undersökning av trästommar på den svenska 
marknaden. Ett delmål är att göra en kunskapsöversikt om trä och byggande i trä och ett annat delmål 
är att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka typer av tjänster och stomsystem erbjuder leverantörer av trästommar på den svenska 
marknaden idag? 

- Hur ser leverantörers processer ut kring projektering, tillverkning, leverans och montage? 
- Hur har leverantörers knutpunkter utformats för att uppfylla krav på akustik, brand och fukt? 
- Hur ser byggentreprenörens roll ut vid uppförande av leverantörers stomme? 
- Hur ser leverantörers (och träets) utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft ut för 

framtiden? 

1.3 Avgränsningar	
En avgränsning i arbetet är att det endast är leverantörer verkande på den svenska marknaden som 
undersöks. En andra avgränsning gäller antalet leverantörer som medverkar i den enkätsudie som 
genomförts. Ytterligare en avgränsning gällande leverantörer är antalet leverantörer som valts ut för att 
undersökas vidare i en intervjustudie. Leverantörerna till intervjustudien valdes ut för att täcka in de 
vanligt förekommande träbaserade stomsystemtyperna, byggprodukterna och affärssystemen på 
marknaden idag. I fördjupningen är en avgränsning att det som studeras för respektive leverantör är 
den industriella byggprocessen, vilket är en anpassning av den traditionella byggprocessen. De steg 
som kommer att studeras i fördjupningen av leverantörer är därför Upphandling, Projektering, 
Tillverkning, Leverans och Montage. Fördjupningen behandlar hur projektering och byggproduktion 
fungerar och bortser alltså från den traditionella byggprocessens steg förstudie, program samt 
upphandling av entreprenör. Ytterligare en avgränsning gällande fördjupningen är att de kritiska 
områdena som studeras baseras på vad fallstudieobjektet visar, vilket är akustik, brand och fukt. 
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2 Metod	

2.1 Litteraturstudie	
En litteraturstudie har genomförts för att göra en kunskapsöversikt om trä och byggande i trä. Den 
databas som primärt använts är KTHs Primo och litteratur från KTHs bibliotek. Sökningarna har 
begränsats till svenska och engelska. Källtyper som använts är främst publikationer från myndigheter 
och forskningsprojekt. 

2.2 Fallstudieobjekt	
För att belysa kritiska områden hos trästommar användes ett projekt som Skanska byggt i en 
utförandeentreprenad som fallstudieobjekt. Projektet är en skola uppförd i KL-trä och limträ i Järfälla 
kommun. I en intervju med en specialist på Skanska Teknik diskuterades viktiga aspekter vid 
granskning av ritningar av en trästomme. Vid ett platsbesök på skolan erhölls kommentarer även från 
beställaren. 

2.3 Enkätstudie	
För att erhålla grundläggande information om leverantörer av trästommar på den svenska marknaden 
har enkäter skickats ut till ett tiotal företag (se mall till enkät i Bilaga A). Detta tiotal företag valdes ut 
med litteraturstudie som underlag. Av de leverantörer som kontaktades återkopplade inte alla.  

2.4 Intervjustudie	
Fyra leverantörer valdes ut för att representera de vanliga stomsystemtyperna, byggprodukterna av trä 
och affärssystemen på marknaden idag. Martinsons har valts ut för att representera massiva 
trästommar och byggprodukten KL-trä samt funktionen som delsystemleverantör av planelement och 
komponentleverantör av KL-träskivor. Masonite Beams har valts ut för att representera  regelstommar 
och byggprodukten I-balk samt funktionen som komponentleverantör. Moelven Töreboda 
representerar pelar-balkstommar och byggprodukterna limträ och LVL samt funktionen som 
delsystemleverantör. Setra representerar regelstommar och byggprodukten konstruktionsvirke samt 
funktionen som systemleverantör av volymelement. Intervjuerna behandlar den industriella 
byggprocessen och de kritiska aspekterna som framkom under fallstudien. Intervjuerna har utförts med 
de utvalda leverantörerna över telefon som utgått ifrån ett formulär där grundfrågor använts som 
underlag för vidare diskussioner. Exempelobjekt har använts för att visa hur samarbetet mellan 
leverantör och byggentreprenör fungerar men även för att visa vad byggentreprenörer tycker om att 
arbeta med trä. Från intervjustudien har en slutsats dragits med en induktiv metod, vilket innebär att 
slutsatsen baseras på generaliseringar av enstaka iakttagelser.  
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3 Trä	
I följande kapitel presenteras information från en litteraturstudie om trä med relevans för fortsatta 
fall-, enkät- och intervjustudier. De delar som presenteras är träets egenskaper, byggprodukter i trä 
och stomsystem.  

3.1 Träets	karaktäristiska	egenskaper	
För att uppföra en stomme i trä krävs en förståelse för träets karaktäristiska egenskaper som påverkar 
utformningen. Dessa egenskaper är anisotropi, beständighet samt förhållandet mellan hållfasthet och 
densitet. 

3.1.1 Anisotropi	

Trä är ett anisotropt material vilket innebär att det har olika egenskaper i olika riktningar. Det beror på 
att trädets stam är uppbyggt av ihåliga fibrer som sträcker sig i stammens längdriktning. Anisotropin 
ligger till grund för att träets tre riktningar benämns; fiberriktning, radiell riktning och tangentiell 
riktning. Fiberriktning innebär parallellt med fibrerna. Radiell riktning innebär vinkelrätt mot fibrerna 
och vinkelrätt mot årsringarna. Tangentiell riktning innebär vinkelrätt mot fibrerna men tangentiellt 
med årsringarna. Anisotropin påverkar fuktbetingade- och hållfasthetsegenskaper samt deformationer 
på så sätt att dessa skiljer sig åt mellan de olika riktningarna (Burström, 2007). 

3.1.2 Beständighet	

Beständighet är ett materials förmåga att motstå nedbrytningsprocesser (Burström, 2007). För trä är 
nedbrytning genom biologiska angrepp en viktig aspekt att ta hänsyn till på grund av träets höga 
näringsinnehåll. I Sverige är mögelsvampar och rötsvampar vanliga biologiska angrepp för träbaserade 
material och risken för angrepp ökar då träet utsätts för fukt och värme (Johansson, 2010). Fukt är 
därför en viktig aspekt vid projektering för att uppfylla de tekniska kraven som finns. 

Trä är även ett brännbart material och därmed är brand också en viktig aspekt för att uppfylla de 
tekniska kraven för en byggnad. Den termiska nedbrytningsprocessen startar vid 200-250 grader, men 
en viktig egenskap är dock att trä förkolnas om det utsätts för höga temperaturer. Denna förkolning 
skapar ett skyddande skikt som minskar värmeöverföringen. Förkolningshastigheten i trä beror bland 
annat på densitet och fiberriktning men ligger mellan 0.5 och 2 mm/min. Trots att trä är brännbart har 
alltså materialet ett mätbart brandmotstånd på grund av förkolningen, vilket kan utnyttjas vid 
dimensionering mot brand (Östman, et al., 2012). 

3.1.3 Hållfasthet	och	densitet	

Träets hållfasthet beror på i vilken riktning det belastas, på grund av anisotropi, och på om det är drag- 
eller tryckbelastat. Högst hållfasthet har trä vid dragbelastning i fiberriktningen och lägst vid 
dragbelastning vinkelrätt mot fiberriktningen (Burström, 2007). Även fuktinnehållet påverkar 
hållfastheten, en ändring av fuktinnehållet med 1 procent påverkar hållfasthetsvärdena med mellan 2 
och 5 procent (Smith, 2003, p. 257). 

Densiteten för trä beräknas vanligtvis vid 12 procents fuktkvot och är 400-600 kg/m3, beroende på 
vilket träslag det är. Detta är lågt jämfört med andra byggmaterial då exempelvis betong har en 
densitet på runt 2300 kg/m3 (Thelandersson, 2003, p. 16). Den låga densiteten påverkar projekteringen 
för att uppfylla de tekniska kraven på horisontell stabilitet och akustik.  
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En viktig aspekt att belysa är förhållandet mellan hållfasthet och densitet. Om träet belastas på 
gynnsamt sätt, parallellt med fibrerna, är kvoten mellan hållfasthet och densitet betydligt högre än för 
betong och även högre än för stål (se Tabell 1). Att denna kvot är hög innebär att trä lämpas som 
material för att bygga långt och högt med (Thelandersson, 2003, pp. 15-22). 

Tabell	1	-	Hållfasthet	i	förhållande	till	densitet	(Thelandersson,	2003,	p.	16).	

Hållfasthet i förhållande med densitet  
Material Densitet [kg/m3] Hållfasthet [MPa] Hållfasthet/Densitet [kPam3/kg] 
Stål 7800 400-1000 50-30 

Aluminium 2700 100-300 40-110 

Betong 2300 30-120 13-50 

Trä, Drag, Parallellt fibrerna 400-600 40-200 100-300 

Trä, Tryck, Parallellt fibrerna 400-600 30-90 70-150 

Trä, Drag, Vinkelrätt fibrerna 400-600 2-8 5-10 

3.2 Byggprodukter	i	trä	
Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard (följer krav från EU-kommissionen) eller 
har en europeisk teknisk bedömning ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få 
säljas. CE-märkning är en märkning som innefattar information om produkten och dess prestanda samt 
information om tillverkaren. Märkningen visar att produkten följer EU:s hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav (Boverket, 2016).  

Utöver konstruktionsvirket använder leverantörer av trästommar material som ingår i gruppen 
ingenjörsdesignade träprodukter (på engelska Engineered Wood Products, EWP), på grund av ett ökat 
krav på styvhet och formstabilitet. I gruppen EWP ingår bland annat limträ, fanerträ, korslimmat trä 
och lättbalkar (Eliasson, 2011). I Sverige används främst furu och gran i träbaserade byggprodukter. 

 

Figur	1	–	Principillustration	av	produkter	ur	gruppen	EWP:	a)	KL-trä,	b)	Limträ,	c)	I-balk	(Eliasson,	2011).	
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3.2.1 Konstruktionsvirke	

Till en bärande stomme ska hållfasthetsorterat virke användas, så kallat konstruktionsvirke. Virket 
sorteras in i klasserna C14-C45, antingen visuellt eller maskinellt. En visuell sortering görs enligt 
svensk standard SS 230120:2010 och vid denna bedöms hur stor inverkan deformationer i träet, såsom 
kvistar, snedfibrighet och sprickor, har på träets hållfasthet. En maskinell sortering görs genom att 
virkets elasticitetsmodul bestäms genom böjprovning varpå hållfastheten kan bestämmas. Detta görs 
enligt standarden SS-EN 14081-1:2016 (Bergqvist, et al., 2013). Tabell 2 visar hur egenskaperna för 
konstruktionsvirke i 5 vanliga hållfasthetsklasser skiljer sig, där C14 är den lägst tillåtna klassen i 
stommar (Bergqvist, et al., 2013). Egenskapsvärdena kan användas till dimensionering av 
regelstommar samt ge en förståelse kring varför en viss klass används i en byggprodukt eller stomtyp. 

Tabell	2	-	Hållfasthets-	och	styvhetsegenskaper	för	konstruktionsvirke	(Bergqvist,	et	al.,	2013).	

   Klass 

   C14 C18 C24 C30 C35 

Hållfasthetsegenskaper [MPa] 

Böjhållfasthet  fm.k 14 18 24 30 35 

Draghållfasthet 
Parallellt fibrerna ft.0.k 8 11 14 18 21 

Vinkelrätt fibrerna ft.90.k 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Tryckhållfasthet 
Parallellt fibrerna fc.0.k 16 18 21 23 25 

Vinkelrätt fibrerna fc.90.k 2.0 2.2 2.5 2.7 2.8 

Skjuvhållfasthet  fv.k 3.0 3.4 4.0 4.0 4.0 

Styvhetsegenskaper [GPa] 

Elasticitetsmodul Parallellt fibrerna E0.mean 7 9 11 12 13 

 Vinkelrätt fibrerna E90.mean 0.23 0.30 0.37 0.40 0.43 

Skjuvmodul  Gmean 0.44 0.56 0.69 0.75 0.81 

3.2.2 Limträ		

Limträ (se Figur 1) är uppbyggt av trälameller, hållfasthetssorterade i klasserna T15 och T22 enligt 
SS-EN 14080, som staplas och limmas mot varandra och kan med fingerskarvningsteknik skarvas till 
långa konstruktionselement. Limträ är vanligtvis tillverkat av gran och har en hög hållfasthet i 
förhållande till sin egentyngd. Den höga hållfastheten beror för det första på att det är en liten risk att 
defekter hos de enskilda lamellerna som kan vara hållfasthetsnedsättande hamnar i samma snitt i 
balken och för det andra på att lamellvirket hållfasthetssorteras och placeras i limträbalken baserat på 
sorteringen. Ett kombinerat limträ, betecknas med ett c efter hållfasthetsklassen, innehåller lameller 
med olika hållfasthet där de starkaste lamellerna, i klassen T22, placeras ytterst där påfrestningarna är 
störst. Ett homogent limträ, betecknas med ett h efter hållfasthetsklassen, innehåller lameller med 
samma hållfasthet, i klassen T22. Limträ som är smalare än 90 mm framställs genom klyvsågning av 
bredare limträ vilket gör att hållfasthetsvärdena reduceras något, detta betecknas med ett s efter 
hållfasthetsklassen. I  Tabell 3 presenteras hållfasthets- och styvhetsegenskaper för att visa på 
skillnader mellan de olika typerna av limträ och vilken flexibilitet det skapar då pris och spännvidder 
varierar mellan de olika typerna. Exempelvis är GL30h dyrast, men kan generera längre spännvidder 
än övriga typer (Gross, 2016). 
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Tabell	3	-	Hållfasthets-	och	styvhetsegenskaper	för	limträ	i	Sverige	(Gross,	2016).	

   Klass 

   GL28cs GL28hs GL30c GL30h 

Hållfasthetsegenskaper [MPa] 

Böjhållfasthet  fm.g.k 28.0 28.0 30.0 30.0 

Draghållfasthet 
Parallellt fibrerna ft.0.g.k 19.5 22.4 19.5 24.0 

Vinkelrätt fibrerna ft.90.g.k 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tryckhållfasthet 
Parallellt fibrerna fc.0.g.k 24.0 28.0 24.5 30.0 

Vinkelrätt fibrerna fc.90.g.k 2.5 2.5 2.5 2.5 

Skjuvhållfasthet  fv.g.k 3.5 3.5 3.5 3.5 

Rullskjuvhållfasthet  fr.g.k 1.2 1.2 1.2 1.2 

Styvhetsegenskaper [GPa] 

Elasticitetsmodul Parallellt fibrerna E0.g.mean 12.5 13.1 13.0 13.6 

 Vinkelrätt fibrerna E90.g.mean 0.3 0.3 0.3 0.3 

Skjuvmodul  Gg.mean 0.65 0.65 0.65 0.65 

3.2.3 Fanerträ		

Fanerträ (på engelska laminated veneer lumber, LVL) är precis som limträ uppbyggt av trä som 
limmas ihop för att skapa en produkt med förhöjd hållfasthet. Skillnaden mellan LVL och limträ är att 
LVL är uppbyggt av faner. LVL tillverkas både som balkar och skivor och vanligtvis används gran 
eller furu (Bergqvist, et al., 2013). I LVL limmas fanerskikten ihop med fibrerna parallellt i alla 
skikten, till skillnad från plywood där detta sker korsvis (Beyer, et al., 2007). Ett vanligt varumärke av 
LVL är Kerto som tillverkas i Finland (Metsä Wood, 2016) 

3.2.4 Korslimmat	trä	

Korslimmat trä (KL-trä, på engelska Cross Laminated Timber, CLT), består vanligtvis av hyvlat 
granvirke som limmas ihop. På grund av träets anisotropi är vartannat skikt korslagt för att öka 
formstabiliteten (se Figur 1). Resultatet är en massiv träskiva som har hög hållfasthet i förhållande till 
sin egentyngd. Skivorna kan användas både stående och liggande (Martinsons, 2014). Eftersom KL-trä 
inte täcks av någon standard tillverkas skivor i olika höjder av olika leverantörer vilket ger olika 
hållfasthetsvärden och därför presenteras inte dessa värdena. Martinsons är den enda svenska 
tillverkaren av KL-träskivor idag och deras skivhöjder anges i Tabell 18. 

3.2.5 Lättbalkar	

En lättbalk (se Figur 1) av trä är en I-balk där flänsarna består av konstruktionsvirke och livet består av 
konstruktionsboard. En lättbalk har framförallt två miljö- och energifördelar. För det första skapas 
livet av biprodukter från sågverk som blandas med en liten mängd lim och för det andra gör det tunna 
livet att köldbryggorna minimeras. Det tunna livet ger en lätt produkt och underlättar även 
håltagningar för installationer (Masonite Beams AB, 2010). 
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3.3 Stomsystem	i	trä	
På den svenska marknaden är de vanligaste stomsystemen för flervåningshus i trä pelar-balkstomme, 
massiv trästomme och regelstomme (Gustafsson, et al., 2013). Pelar-balkstommar och massiva 
trästommar är generellt sett mer flexibla än regelstommar gällande rumslösningar och fria spännvidder 
(Johannesson, 2016). Flexibiliteten är en viktig aspekt vid val av stomsystem då de lämpar sig vid 
olika typer av verksamheter och genom att kombinera de olika stomsystemen skapas möjligheter att 
erhålla en byggnad med varierande planlösningar. Att kombinera stomsystemen kan även skapa 
besparingsmöjligheter, då regelstomme, som är den billigaste stomtypen, kan användas till de mindre 
utrymmena i en byggnad där exempelvis pelar-balkstomme används för gemensamhetsutrymmen som 
kräver större spännvidder. I avsnitt 4.1.2.2 presenteras respektive stommes möjligheter till 
prefabriceringsnivå, vilket också påverkar kostnader och bidrar till att en kombinerad lösning kan vara 
lönsam.  

De olika träbaserade stomsystem är antingen öppna eller slutna. Ett öppet system innebär att beställare 
kan kombinera det valda stomsystemet med ett stomsystem eller med komponenter från en annan 
leverantör. Ett slutet system innebär istället att den valda leverantören levererar samtliga komponenter 
som ska användas och att systemet inte kan kombineras med andra leverantörers stomsystem 
(Gustafsson, et al., 2013). 

I stomsystemen kan infästningen av bjälklag ske på två sätt, antingen med upplagt eller med inhängt 
bjälklag. Upplagt bjälklag innebär att bjälklag läggs upp på de bärande väggarna innan nästa bärande 
vägg placeras ovanpå bjälklaget. Inhängt bjälklag innebär att väggen är kontinuerlig genom flera 
våningar och att bjälklag hängs på med särskilda beslag. Upplagt genererar en stor upplagsyta för 
bjälklagen och ger en fördel för bärförmågan, men däremot belastas träet i bjälklaget vinkelrätt 
fibrerna vilket ger ökade vertikala deformationer (sättningar) då träet inte är lika hållfast vinkelrätt 
fibrerna på grund av anisotropin (Alsmarker, 2000). 

3.3.1 Pelar-balkstomme	

En pelar-balkstomme används med fördel då stora öppna ytor, exempelvis kommersiella lokaler, eller 
då möjligheter till enkla ombyggnationer efterfrågas, eftersom systemet klarar stora spännvidder. 
Vanliga byggprodukter som används i en pelar-balkstomme är limträ, LVL och lättbalkar (Gustafsson, 
et al., 2013). I en pelar-balkstomme består den bärande konstruktionen av pelare och balkar som leder 
de vertikala lasterna till grunden. För att ta om hand de horisontella lasterna krävs att snedstag eller 
skivor införs i konstruktionen som i samverkan med bjälklagen för ned de horisontella lasterna till 
grunden. Ett tredje alternativ för att ta hand om horisontallasterna är genom momentstyva knutpunkter 
och ramverkan. Genom att utforma knutpunkterna på ett sådant sätt att ingen vinkeländring kan ske 
mellan pelare och balk samt dimensionera pelare och balkar för att inte heller deformeras skapas en 
stabil konstruktion som kan ta upp de horisontella lasterna (Tlustochowicz, 2011; Bergqvist, et al., 
2013).  

3.3.2 Massiv	trästomme	

En massiv trästomme är ett skivsystem som är väl lämpat att använda vid byggandet av 
flerbostadshus. Den är uppbyggd av KL-träskivor eller en kombination av KL-träskivor och limträ. 
KL-träskivorna har i sig en hög hållfasthet och i kombination med limträ erhålls en hållfast 
konstruktion som klarar stora spännvidder. Då det bärande systemet är uppbyggt av skivor behövs 
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vanligtvis ingen ytterligare stabilisering då dessa tar hand om både vertikala och horisontella laster 
(Gustafsson, et al., 2013). 

3.3.3 Regelstomme	

En regelstomme är vanlig att använda i både småhus och flerbostadshus, den är lättare än en massiv 
trästomme men har inte lika hög bärförmåga (Gustafsson, et al., 2013). En regelstomme kan vara 
uppbyggd av konstruktionsvirke eller lättbalkar. För att ta upp de horisontella lasterna på systemet 
utnyttjas skivverkan genom att fästa skivor, såsom plywood eller gips, på reglarna. De vertikala 
lasterna förs ned till grunden genom reglarna i de bärande väggarna. Då konstruktionsvirke används 
måste minst hållfasthetsklass C14 användas (Svenskt Trä, 2003).  
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4 Trä	och	byggande	
I följande kapitel presenteras information från en litteraturstudie om hur trä används i byggande i 
Sverige idag, dels vilka metoder som används och även hur processer kring byggande ser ut. 
Byggmetoder och byggprocessen är viktiga byggstenar i efterföljande enkät- och intervjustudier. 

4.1 Byggmetoder	
Det finns två olika metoder vid uppförande av en trästomme; platsbyggt eller prefabricerat i form av 
plan- eller volymelement (Johannesson, 2016). För att ge en förståelse för prefabricerat byggande, 
presenteras en bakgrund till hur det industriella byggandet har utvecklats i Sverige, hur lean-verktyg 
används för att effektivisera samt en beskrivning av de prefabriceringsgrader som är möjliga. 

4.1.1 Platsbyggt	

Platsbyggda trähus, kallade lösvirkeshus, är en vanlig byggteknik i USA för flervåningshus upp till sju 
våningar. I Sverige används metoden främst för småhus, men även för att skapa unika byggnader. 
Virke till stommen levereras antingen färdigkapat eller så kapas det på byggarbetsplatsen och 
monteras ihop. Det är av vikt att låta virket i stommen torka ut innan fuktkänsliga material, såsom 
isolering och gips monteras (Bergqvist, et al., 2013). 

4.1.2 Prefabricerat	

Prefabricerat byggande av trästommar är en typ av industriellt byggande eller ”off-site construction”, 
som innebär återupprepning och standardisering av byggprocesser. Industrialiseringen av 
bostadsbyggandet grundar sig på det stora behovet av lägenheter som växte fram under 1960-talet. På 
den tiden innebar industrialisering fokus på massproduktion, teknisk standardisering och begränsade 
valmöjligheter. En viktig aspekt var även att produktionen flyttades från byggarbetsplatsen till 
fabriker.  

Det industriella byggandet började med att stora byggföretag utvecklade och byggde storskaliga 
byggprojekt, men det övergick sedan till att mindre projekt dominerade den industrialiserade 
marknaden. Under 1980-talet skapades mer öppna system då informationsteknologi (IT) användes för 
att automatisera produktionen av element och komponenter istället för hela hus. Industriellt byggande 
har efter det fortsatt att utvecklas men runt år 2000 drogs slutsatsen att det industriella byggandet 
behövde utvecklas ytterligare för att reducera kostnader, öka kvalité och utveckla produktionsmetoder 
(Lessing, 2006). 

En nutida definition av industriellt husbyggande är att ”Produktionen sker i en stängd fabrik, där 
endast montage och slutförande utförs på byggplatsen, med en ägare av en specifik process som har 
som tydligt mål att sälja, producera och leverera en produkt baserat på repetition i design och 
produktion av hus” (Höök, 2008). Genom att flytta en stor del av produktionen till fabrik är det lättare 
att skapa en kontrollerad byggproduktion som kan hantera variation och ökad flexibilitet. Tanken är att 
IT-plattformar ska möjliggöra en ökad produktivitet, genom att aktiviteter kontrolleras, så att variation 
i utförande, kvalité och resursanvändning reduceras. För att tillgodogöra sig de positiva effekterna som 
industrialiserat byggande medför krävs en förändring till ett processtänkande; att inte se ett projekt 
som unikt utan att se det som resultat av en standardiserad process. En del i lönsamheten med 
industriellt byggande beror på ett minskat antal byggfel (Erikshammar, et al., 2010). 
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Trä kan hävdas vara lämpligare än både betong och stål som systembärande material i industriellt 
byggande på grund av att den låga densiteten möjliggör transporter av större element. Därav utgör trä 
en viktig byggsten i det industriella byggandets utveckling samtidigt som den största potentialen för 
tillväxt inom träbyggande är i ett industriellt byggande med lean-produktionstänkande (Brege, et al., 
2004).  

4.1.2.1 Lean-produktion	
Industriellt byggande ökar möjligheterna till att arbeta med lean-produktion, en behovsstyrd 
produktion som bara producerar det som beställaren är beredd att betala för. Grunden till lean-
produktion skapades i Toyotas produktionssystem, där verktyg och tekniker kombinerades med en 
filosofi och en viss typ av ledarskap. Styrkan i detta koncept är att det sker en investering i företagets 
anställda för att bygga upp en kultur av kontinuerlig utveckling. Dessa verktyg och tekniker används 
för att uppnå ett antal mål; ökad produktivitet, ökad kvalité, förkortade produktionstider och minskade 
kostnader (Lessing, 2006). Enligt Lessing (2006) innefattar principerna för lean: 

- Att eliminera det som inte tillför värde för kunden. 
- Felfria produkter. 
- Att processer levererar rätt mängd i rätt tid. 
- Att produktionen är ett ”pull-system” där produkter skapas efter behov. 
- Multifunktionella grupper där medlemmar kan mer än en uppgift. 
- En roterande ledarroll. 
- Minska behov av supportfunktioner genom att gruppmedlemmar integreras i uppgifter. 
- Att ha en fungerande informationsdelning i produktionsflödet. 

Lean-principerna gör träet konkurrenskraftigt på grund av att det möjliggör kostnadsreduceringar och 
därmed möjligheter för leverantörer av trästommar att lämna lägre anbud till beställare. 

4.1.2.2 Prefabriceringsgrad	
Element kan delas in i tre grupper beroende på prefabriceringsgrad; volymelement, planelement och 
komponenter. Den högsta prefabriceringsgraden är för volymelement (se Figur 2 till vänster), hela 
eller delar av rum som byggs ihop på fabrik, där 80 procent utförs i fabrik och 20 procent utförs ute på 
arbetsplatsen. Volymelementen kan vara färdigställda med ytskikt och förses med förinstallerad VVS 
och el. Den lägsta prefabriceringsgraden är för stommar av komponenter, där 20 procent utförs i fabrik 
och 80 procent utförs ute på arbetsplatsen. För planelement (se Figur 2 till höger), väggar och bjälklag 
som byggs ihop på fabrik med installationer och ytskikt, ligger prefabriceringsgraden mellan 
volymelement och stommar av komponenter.  

 

Figur	2	-		Principillustration	av	volymelement	(till	vänster)	och	planelement	(till	höger)	(Eliasson,	2011).	
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De olika prefabriceringsnivåerna skiljer sig i komplexitet och flexibilitet. Volymelement har högst 
komplexitet men lägst flexibilitet och lämpas därför bäst för exempelvis studentboenden, hotellrum 
och ålderdomshem. Komponenter har högst flexibilitet men lägst komplexitet (Brege, et al., 2014). 
Den maximala gränsen för hur bred en last får vara på svenska vägar idag är 4.15 meter och det skapar 
en begränsning av bredden av ett volymelement (Bergqvist, et al., 2013). Ett industriellt byggande 
med en hög prefabriceringsgrad innebär vanligtvis lägre kostnader på grund av kort färdigställandetid, 
högre kvalité samt mindre tids- och materialspill (Gustafsson, et al., 2013). 

De olika stomsystemen som presenterats i avsnitt 3.3 kan prefabriceras till olika grad enligt Tabell 4. 

Tabell	4	-	Möjliga	prefabriceringsgrader	för	de	olika	stomsystemen.	

 
 

Prefabriceringsgrad 
Låg                                                                   Hög 

Stomsystem Komponenter Planelement Volymelement 
Massiv trästomme X X X 

Regelstomme X X X 

Pelar-balkstomme X   

 
 

Hög                                                                   Låg 
Flexibilitet 

4.2 Byggprocessen	
Den traditionella byggprocessen är främst applicerbar på platsbyggda hus i utförandeentreprenader ur 
en byggherres perspektiv. Den har därför kompletterats med inslag från den industriella 
byggprocessen och anpassats för att vara ur perspektivet av en beställare, byggherre eller 
byggentreprenör, av en prefabricerad stomme. 

4.2.1 Traditionell	byggprocess	

I Byggprocessen beskriver Nordstrand (2008) byggprocessen från en byggherres perspektiv. 
Byggherren är den som på grund av ett behov låter uppföra och betalar för ett byggnadsverk. 
Byggprocessens steg är enligt Nordstrand Förstudie, Program, Projektering, Upphandling och 
Byggproduktion (se Figur 3).  

 

Figur	3	-	Byggprocessens	steg	

Förstudie: Under förstudien kartläggs förutsättningar, specificeras behov och bedöms ekonomiska 
konsekvenser för ett byggprojekt. Målet med detta är att avgöra om byggprojektet ska fortsätta eller 
inte (Nordstrand, 2008, pp. 57-60). 

Program: I ett programskede utförs utredningar som sedan sammanställs i ett dokument som kallas 
byggnadsprogram. Målet med utredningen är att utveckla förstudien genom att klarlägga byggherrens 
önskemål, gällande förutsättningar och krav, som kan påverka projekteringen och eventuellt 
produktionen (Nordstrand, 2008, pp. 65-77). 
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Projektering: Under projekteringen skapas ett byggnadsverk som tillfredsställer byggherrens 
önskemål och krav, vilka framgår av byggnadsprogrammet. Projekteringen ska generera 
bygghandlingar, i form av ritningar och beskrivningar, som underlag för dem som ska uppföra 
byggnaden. Projekteringen innehåller tre skeden;  

- Gestaltning som resulterar i förslagsritningar 
- Systemutformning som resulterar i systemhandlingar med bärande konstruktioner och 

installationssystem 
- Detaljutformning som resulterar i bygghandlingar. 

(Nordstrand, 2008, pp. 77-96) 

Upphandling: Under upphandlingen handlar byggherren upp en byggentreprenör varpå byggherren 
eller byggentreprenören handlar upp installationsentreprenörer (beroende på entreprenadform, se 
nedan). En allmän beskrivning av upphandling är att en beställare genom ett avtal köper eller på annat 
sätt anskaffar en tjänst, en entreprenad eller varor och utrustning (Nordstrand, 2008, pp. 121-127). 
Byggentreprenörer kan handlas upp i två entreprenadformer: 

- Utförandeentreprenad: Byggherren utför projektering fram till färdiga bygghandlingar och 
sammanställer ett förfrågningsunderlag som omfattar hela utförandet. Entreprenörer lägger 
sedan anbud på förfrågningsunderlaget och den som vinner anbudet kallas generalentreprenör 
och anlitar i sin tur underentreprenörer till byggprojektet (Nordstrand, 2008, pp. 60-64). 

- Totalentreprenad: Byggherren låter en byggentreprenör stå för projektering och byggande av 
byggprojektet. Anbuden varierar därför gällande pris, utseende, utförande och standard. 
Entreprenören som vinner anbudet blir totalentreprenör och anlitar i sin tur underentreprenörer 
(Nordstrand, 2008, pp. 60-64). 

Byggproduktion: Byggproduktionen inkluderar markarbeten, grundläggning, stombyggnad, 
stomkomplettering och installationsarbeten. Under produktionen sker ekonomisk styrning, samt 
kvalité- och miljöstyrning. Under byggproduktionen handlar byggentreprenören upp byggvaror och 
underentreprenörer som inte handlats upp i tidigare skeden (Nordstrand, 2008, pp. 151-187). 

4.2.2 Industriell	byggprocess	

Industriellt byggande kräver en förändring från projektfokuserade och platsbyggda processer till en 
byggprocess som tar hänsyn till fördelar med standardisering och fabriksproduktion. En förändring 
mot en industriell byggprocess och massproduktion innefattar alltså prefabricering, ett effektivt 
montage och ett effektivt materialflöde (Lessing, 2006). Denna studie behandlar framförallt 
prefabricerade stommar varpå Nordstrands (2008) steg i byggprocessen kan utvecklas för att fokusera 
på den industriella byggprocessen enligt Lessing (2006). För det första blir upphandlingen av 
leverantören av trästommen en viktig aspekt dels på grund av att det krävs att leverantören blir 
inblandad i ett tidigt skede men även på grund av att val av affärssystem påverkar indelningen av 
ansvar och projektering. Utöver detta tillförs tillverkning och leverans som steg mellan upphandling 
och produktion på grund av att element vid industriellt byggande prefabriceras i fabrik. Utöver det 
påverkar den industriella byggprocessen Nordstrands (2008) beskrivning av byggproduktionen, på så 
sätt att endast montage av element sker ute på arbetsplatsen. Det som kommer att studeras i 
fördjupningen av leverantörer är därför hur stegen Upphandling, Projektering, Tillverkning, Leverans 
och Montage fungerar i ett samarbete mellan en beställare av en stomme och en leverantör av en 
stomme (Figur 4). 



 
 

15 

 

Figur	4	-	Processteg	i	en	byggprocess	anpassad	till	detta	examensarbete.	

4.2.3 Affärssystem	

Det finns olika typer av affärssystem för leverantörer. Huvudsystemen är: 

- System: En systemleverantör erbjuder projektering, tillverkning, leverans och montage av 
volymelement. Beställare av en systemleverantör är ofta en byggherre (Brege, 2009). 

- Delsystem: En delsystemleverantör erbjuder projektering, tillverkning, leverans och montage 
av planelement. Beställare av en delsystemleverantör är ofta en byggentreprenör (Brege, 
2009). 

- Komponent: En komponentleverantör levererar komponenter samt i vissa fall hur dessa kan 
byggas ihop till planelement och volymelement. Beställare kan vara en byggentreprenör, en 
delsystemleverantör eller en systemleverantör (Brege, 2009). 

Trots att leverantörerna erbjuder att utföra stora delar i processen är det i slutändan en 
överenskommelse med beställaren som avgör fördelningen. De tre affärssystemen har därför senare 
utvecklats av Brege et al. (2014) genom en empirisk studie. Det som undersöktes i studien var vad 
leverantören erbjuder samt vilken marknadsposition, operativ plattform och affärsmodell leverantören 
har. Resultatet av studien med relevans för detta arbete presenteras i Tabell 5. 

Tabell	5	-	Empirisk	framtagna	affärssystem	(Brege,	et	al.,	2014).	

Affärssystem 

Affärssystem Prefabriceringstyp Roll i processen Beställare Flexibilitet 
Systemleverantör: 
Nyckelfärdigt hus 

Volymelement 
Totalentreprenör 
ovan grund 

Byggherre Låg/Medel 

Systemleverantör: 
Fritt fabrik1 Volymelement Leverantör Byggentreprenör Låg/Medel 

Delsystemleverantör: 
Tät stomme 

Planelement Underentreprenör Byggentreprenör Medel/Hög 

Delsystemleverantör: 
Fritt fabrik1 Planelement Leverantör Byggentreprenör Medel/Hög 

Komponentleverantör: 
Teknisk support 

Kundanpassade 
komponenter 

Leverantör 
Byggentreprenör, 
systemleverantör, 
delsystemleverantör 

Varierat 

Komponentleverantör 
Kundanpassade 
komponenter 

Leverantör 
Byggentreprenör, 
systemleverantör, 
delsystemleverantör 

Varierat 

1 Fritt fabrik innebär att beställaren av stommen monterar  

Vem beställaren av stommen är och vad beställaren efterfrågar, påverkar vilket affärssystem och vilket 
stomsystem som fördelaktigt upphandlas. Gällande affärssystem upphandlar en byggherre med fördel 
en leverantör av trästommar som systemleverantör, medan en byggentreprenör fördelaktigt upphandlar 
en leverantör av trästommar som delsystemleverantör alternativt komponentleverantör. Gällande 
stomsystem beror det på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Volymelement är det minst 
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flexibla valet och lämpar sig därför till bostäder med lägre standard och mindre rumsytor, medan en 
pelar-balkstomme har den högsta flexibiliteten med de största spännvidderna och kan därför användas 
till större lägenheter samt kommersiella fastigheter.  
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5 Herrestaskolan	
I följande kapitel presenteras information från ett fallstudieobjekt som uppförts med trästomme. 
Projektet som använts är Herrestaskolan i Järfälla kommun och målet med fallstudien har varit att 
undersöka kristiska- och fördelaktiga aspekter vid uppförandet av en trästomme. 

Herrestaskolan är en för- och grundskola med plats för 400 barn som färdigställdes 2015 och ligger i 
Barkabystaden. Den innehåller förutom skollokaler även en idrottshall, ett bibliotek och en danssal. 
Herrastaskolan är den första skolan i Sverige att byggas i massivt trä och utifrån Sweden Green 
Building Councils miljöcertifiering guld vilket innebär att byggnaden har extra höga krav på energi, 
akustik och luft. Grundinformation om projektet redovisas i  Tabell 6 (Järfälla Kommun, 2016). 

Tabell	6	-	Uppgifter	om	Herrestaskolan	

Herrestaskolan 

Beställare Järfälla kommun 

Byggentreprenör Skanska 

Entreprenadform Utförandeentreprenad 

Stomkonstruktör Tristan Wallwork 

Arkitekt Liljewall arkitekter 

År 2015 

Träleverantör Moelven Töreboda AB 

Byggprodukter KL-trä (3500 m3), limträ (420 m2) 

Byggyta ca. 8200 m2 

Antal våningar 3 
 

Herrestaskolan var från början tänkt att byggas i betong och det var utifrån detta som arkitekterna 
utformade skolan. Järfälla kommun ändrade sig sedan till att skolan skulle uppföras i trä med en 
massiv trästomme. Arkitekternas ritningar behövde därför revideras men i hög utsträckning kunde 
skolans utformning behållas (se Figur 5 för skolans utformning). Järfälla kommun efterfrågade då en 
konstruktör och valet föll på en brittisk konstruktör som hade tidigare erfarenheter av skolor i massivt 
trä. Skolan är idag uppbyggd av prefabricerade KL-träelement i väggar och bjälklag, vilket 
kompletterats med pelare och balkar av limträ för att klara större spännvidder (se Figur 6). En viktig 
anledning till att Herrestaskolan projekterades om från betong till trä var miljöfördelarna. 
Materialkostnaderna var högre än för alternativet i betong, men däremot innebar omprojekteringen 
kostnadsbesparingar gällande grundläggning och förkortad produktionstid på grund av att träet inte har 
långa uttorkningstider (Craig, 2016). Stehn, et al. (2008) behandlar dessa kostnadsfördelar och belyser 
även att frakt- och montagekostnader kan minskas. Baserad på 15 genomförda träprojekt visar studien 
dock att trä är dyrare än konkurrerande material och belyser att det kan finnas behov av 
kostnadskrävande väderskydd under produktionen. Väderskydd användes inte vid uppförandet av 
Herrestaskolan.  
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Figur	5	-	Planritning	för	Herrestaskolan	(Craig,	2016).	

 

   

Figur	6	-	Limträbalkar	i	taket	och	KL-trä	i	väggarna	på	Herrestaskolan.	
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Flertalet kritiska aspekter framkom under projektets olika skeden. Under projekteringen då granskning 
av förfrågningsunderlag för Herrestaskolan utfördes, var det som granskades först detaljer med hänsyn 
till fukt, för att undvika mögeluppkomst till följd av att vatten tränger in i konstruktionen (Nilsson, 
2016). Under projekteringen och produktionen anges även då fukt som en kritisk aspekt, men även att 
akustik och brand är viktiga aspekter att ta hänsyn till (Craig, 2016). Lösningarna som användes i 
Herrestaskolan för de tre påvisade kritiska aspekterna, akustik, brand och fukt, presenteras i avsnitt 
5.1.  

5.1 Kritiska	aspekter	
Följande del innehåller en fördjupning i de kritiska aspekter som lyfts fram av Herrestaskolan. 
Informationen ska påvisa gällande krav, hur kraven kan uppfyllas, hur lösningarna ser ut för 
Herrestaskolan samt lägga grund för fortsatt intervjustudie, där dessa kritiska aspekter ska studeras 
vidare.  

5.1.1 Akustik	

Akustik, ljud- och vibrationsegenskaper, är viktiga att ta hänsyn till i lättviktskonstruktioner och det är 
därför en viktig aspekt vid projektering av trästommar (Östman, 2008). Noggrann planering av 
ljudfrågor ger praktiska och ekonomiska fördelar då det kan minska risken för behov av 
ändringsåtgärder i senare skede för att uppfylla kraven (Gustafsson, et al., 2013). Tre av de viktigaste 
akustiska aspekterna att ta hänsyn till för träkonstruktioner är luftljud, stegljud och flanktransmission, 
som sprids genom direkta- och indirekta transmissionsvägar (se Figur 7). Luftljud avser det ljud som 
fortplantas från ett rum till ett annat via en direkt transmissionsväg, det vill säga genom en vägg eller 
ett bjälklag. Stegljud är det ljud som uppstår i ett rum av att någon går i en trappa eller på ett bjälklag i 
ett angränsande rum. Flanktransmission avser det ljud som fortplantas från ett rum till ett annat via 
indirekta transmissionsvägar, det vill säga via anslutningar mellan väggar och bjälklag (Östman, 
2008). Ljudnivån i ett rum är summan av luftljudet och flanktransmissionerna.  

 

Figur	7	–	Principillustration	för	ljudets	olika	transmissionsvägar.	1)	Direkt	transmission,	2)	&	3)	Indirekt	transmission	
(flanktransmission)	(Östman,	2008).	

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) gäller att “Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer 
och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån 
dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas 
i byggnaden inte besväras av ljudet”. Bostäder och lokaler delas in i en av fyra ljudklasser A-D, där 
Ljudklass C uppfyller de allmänna råden i BBR 7:1 samt 7:21 och alltså kraven för bostäder. 
Ljudklass B innebär en bättre ljudmiljö än samhällets minimikrav, Ljudklass A innebär en högklassig 
ljudmiljö och Ljudklass D innebär att kraven inte uppfylls (Boverket, 2015). Idag är det vanligt att 
flerbostadshusens lägenhetsskiljande väggar utformas med Ljudklass B. De allmänna råden i BBR 
innefattar bland annat (Boverket, 2015):  12

 
Stegljud 
Stegljudsnivån är ett mått på den ljudtrycksnivå som uppkommer i ett rum när en standardi-
serad hammarapparat slår på ett bjälklag, trappa e d i ett annat utrymme. Stegljudsnivån vill 
man ha så låg som möjligt. 
Problem med störande stegljudsnivåer från gång är det vanligaste problemet i lätta träbjälklag, 
speciellt vid låga frekvenser. Vid låga frekvenser bestäms ljudtrycksnivån primärt av ljud från 
steg av personens vikt, fotvikt och stegfrekvens. Vid högre frekvenser är typen av skor rele-
vant, åtminstone på hårda golvbeläggningar. En skillnad mot andra typer av buller är att 
fotsteg upplevs mycket störande även vid låga frekvenser. Stegljudsnivå mäts med den 
standardiserade ISO stegljudsapparaten. Även om maskinen inte simulerar verkliga fotsteg 
ger mätningar värdefull information om golvets dynamiska egenskaper. 
En komplikation är att utvärderingen av stegljudsnivån kan ge missvisande resultat för 
träbjälklag. I vissa fall kan boende klaga på alltför hög stegljudsnivå trots att kraven enligt 
ljudklass A eller B uppfylls vid mätningar. Speciellt vid låga frekvenser, även under 50 Hz, är 
stegljudsnivån svår att uppfylla i dessa konstruktioner. Trots detta finns ett antal lyckade 
exempel där goda stegljudsegenskaper har uppnåtts med träbjälklag. 
 
Flanktransmission 
Flanktransmission är en sammanfattande be-
nämning på bidraget från alla andra trans-
missionsvägar än den direkta, se figuren. 
För lättviktskonstruktioner är flanktransmision 
oftast ett av huvudproblemen, t ex att vibra-
tionerna från ett golv sprider sig till bärande 
väggar, vilket resulterar i ljudutstrålning också 
från väggarna. Flanktransmission är ett viktigt 
praktiskt problem för platsbyggda lättvikts-
konstruktioner. Om konstruktionerna kan sepa-
reras är det en säker lösning, men det är oftast 
inte praktiskt genomförbart eftersom regel-
konstruktionen behöver stabiliseras för att 
klara t ex horisontella vindlaster.   Flanktrans-
mission har avgörande betydelse även för att 
kunna minska problem med stegljud.  

Flanktransission mellan två rum.  
Väg 1 är den direkta transmissionsvägen, medan 
väg 2 och väg 3 är exempel på andra indirekta 

transmissionsvägar. 

 

Tillförlitliga teoretiska modeller för flanktransmissionen saknas. För att utveckla nya modeller 
bör tre olika aspekter beaktas: ljudalstring (input), transmission och strålning. Nuvarande 
mätmetoder för flanktransmission är inte alltid tillräckligt effektiva. Därför finns ett 
brådskande behov av nya och bättre konstruktionslösningar. 
 
Installationer och vibrationer 
Installationsbuller är benämningen på det buller som kommer från mekaniska system som är 
installerade i byggnaden för att uppnå vissa funktioner och komfort. Det kan vara 
värmesystem, ventilationssystem, hissar, vitvaror m m. Kraven på komfort, god innemiljö och 
låg energiförbrukning har ökat, vilket har lett till fler och mer komplexa installationer. 
Exempelvis har självdragsventilation i bostäder ersatts av mekanisk FTX-ventilation med 
fläktar och värmeväxlare vilket ökar risken för bullerstörning. De vanligaste orsakerna till 
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- Tillåtna ljudnivåskillnader (53 dB) samt stegljudsnivåer (56 dB) från utrymme utanför 
bostaden till utrymme i bostaden. Tillåtna ljudnivåskillnader innefattar både 
flanktransmissioner och det som luftljudsisoleringen inte tar bort. 

- Högsta sammanlagda ljudnivå i bostäder från installationer och hissar mätt i ekvivalent 
ljudnivå (25-35 dB) samt maximal ljudnivå (35-40 dB). Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån 
över en viss tid. 

För att uppfylla ljudkrav används vanligtvis dubbelkonstruktioner i bjälklag och i väggar samt 
transmissionslister i anslutning mellan bjälklag och vägg. En konsekvens för utarbetade lösningar för 
ljudkraven är dock att bjälklagshöjden blir högre för trä än för tyngre stommaterial (Gustafsson, et al., 
2013). För att uppfylla ljudkraven kan upplagt bjälklag vara att föredra på grund av att väggen då bryts 
vid varje våning och möjlighet att montera en flanktransmissionslist finns (Alsmarker, 2000). 

5.1.1.1 Herrestaskolan	och	akustik	
För att klara ljudnivåkravet från installationer i Herrestaskolan behövde bullret och vibrationer från 
fläktarna som driver ventilationssystemet minskas och lösningen för det var att använda ett 
betongskikt på golvet och att fläktanläggningen placerades på stålbalkar med fjädrande fötter. För att 
uppfylla ljudkraven i Herrestaskolan används även akustikplattor i tak och granribbor med 
ljuddämpande väv på många väggar. (Craig, 2016). Akustikplattorna och väven minskar de direkta 
ljudöverföringarna och kan gestaltningsmässigt passa i en skolmiljö, men är däremot inte möjliga 
lösningar i bostäder. Akustiken påverkade inte utformningen av knutpunkterna i Herrestaskolan 
avsevärt och därför kommer knutpunkters utformning gällande akustik diskuteras mer för leverantörer 
i kapitel 7. 

5.1.2 Brand	

Trä är ett brännbart material men kan genom dimensionering och brandskyddslösningar klara de 
brandkrav och regler som finns. Det finns två typer av brandskydd, passivt- och aktivt brandskydd. 
Passivt brandskydd går ut på att alla byggnadens delar dimensioneras för att bibehålla sin funktion 
under hela brandförloppet och aktivt brandskydd är om exempelvis sprinkler används (Gustafsson, et 
al., 2013). Då sprinkler används kan det passiva brandskyddet till viss del minskas genom så kallade 
tekniska byten. Till exempel kan trä som ytskikt användas i högre utsträckning om sprinkler används i 
byggnaden (Östman, et al., 2012). 

Kravet för en byggnadsdel bestäms utifrån dess funktion och byggnadsdelar delas därför in i olika 
klasser efter vilken funktion de har och därmed avgörs alltså vilka krav som ska gälla. Klasserna 
betecknas internationellt med en bokstavskombination innehållande bokstäverna R, E och I, där R står 
för bärförmåga, E står för integritet och I står för isolering (se Figur 8). Bokstavskombinationen åtföljs 
av en siffra som står för ett tidskrav, i antal minuter, som byggnadsdelen ska klara att bibehålla de 
angivna egenskaperna (Boverket, 2015).  

 

Figur	8	-	Principillustration	för	bärförmåga,	integritet	och	isolering	vid	brand	(Svenskt	Trä,	2003).	
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Enligt BBR gäller att “Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 
tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma.” Med 
tillfredställande brandskydd menas att de som vistas i byggnaden vid brand ska kunna utrymmas på ett 
säkert sätt, stommen i byggnaden ska bibehålla sin bärförmåga under en viss tid, räddningsarbeten ska 
kunna utföras på ett säkert sätt samt spridning av brand och rök ska begränsas både inom byggnaden 
och till andra byggnader. Ett tillägg till detta är också att uppkomsten av brand ska förhindras 
(Boverket, 2015). 

Det finns två metoder för att dimensionera brandskyddet, vilka är förenklad dimensionering och 
analytisk dimensionering. Vid förenklad dimensionering följs lösningarna och metoderna i BBR:s 
allmänna råd i kapitel 5. Vid analytisk dimensionering säkerställs kraven på annat sätt än genom 
förenklad dimensionering, exempelvis genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ 
riskanalys. För byggnader högre än 16 våningar krävs analytisk dimensionering (Boverket, 2015). För 
att uppnå brandsäkerheten i ett flerbostadshus med trästomme är det även viktigt hur detaljerna 
utformas. Två av de viktigaste detaljerna är utformningen av brandstopp i konstruktionen samt hur 
genomföringar i lägenhetsskiljande konstruktioner utformas. Brandstopp används i hålrum för att 
förhindra att branden sprider sig i konstruktionen (Gustafsson, et al., 2013; Östman, et al., 2012).  

5.1.2.1 Herrestaskolan	och	brand	
För att uppfylla brandkraven i Herrestaskolan används ett aktivt brandskydd i form av upp- och 
nedåtgående sprinklers som släcker en eventuell brand med vattendimma (Craig, 2016). Denna typ av 
sprinklers kan konstateras vara en hållbar lösning då byggnaden kan bevaras vid en brand. Det beror 
på att systemet reagerar snabbt med vattendimman och att vattenskadorna förväntas bli mindre än om 
brandkåren släcker eller om traditionell sprinkler används. Att använda sprinklers innebar ett tekniskt 
byte för att kunna använda trä synligt i byggnaden utan att behöva täcka över träet med gips. Dock 
påpekade Craig (2016) att dessa sprinklers var relativt dyra, men att hållbarheten motiverade valet. 
Den här lösningen för branden innebär att knutpunkternas utformning inte är av största vikt, därför 
kommer knutpunkters utformning gällande brand diskuteras mer för leverantörer i kapitel 7. 

5.1.3 Fukt	

Fukt är en viktig aspekt vid projektering på grund av att träbaserade byggprodukter är fuktkänsliga, så 
kallade hygroskopiska, material. En träkonstruktion som okontrollerat exponeras för vissa fukt- och 
temperaturförhållanden riskerar därför att skadas av biologiska angrepp, till exempel angrepp av röt- 
och mögelsvampar, bland annat på grund av att det finns lättillgänglig näring naturligt i träet. Jämfört 
med andra byggmaterial kräver trä en lägre relativ fuktighet för att riskera att påverkas av angrepp och 
det är därför viktigt att projektera på ett fuktsäkert sätt samt att skydda träet mot fukt under 
produktionen. Om träet tillåts torka ut, efter montage och innan isolering monteras, minimeras risken 
för uppkomst av angrepp (Johansson, 2010).  

Enligt BBR gäller att “Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell 
växt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har 
för dem som vistas i byggnaden”. BBRs fuktrelaterade krav ställer krav på byggherre, projektör, 
byggentreprenör och kontrollansvarig. Under projektering ska kraven verifieras med 
fuktsäkerhetsprojektering och utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för 
den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras. Fuktsäkerhetsprojekteringen kan utföras på tre sätt; 
kvantitativ bestämning där kontroller utförs genom beräkningar och prövningar, beprövad lösning där 
kontroller utförs mot dokumenterad och verifierad erfarenhet samt kvalitativ bedömning där kontroller 
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utförs mot anvisningar och utförandeexempel från branschanvisningar, handböcker och 
provningsresultat.  Under byggtiden bör material och byggnader skyddas mot fukt och kontroll av 
material som inte har fuktskyddats ska utföras (Boverket, 2015). 

För att BBRs krav ska uppfyllas är det viktigt hur detaljer utformas med hänsyn till fuktvandring och 
fuktkonvektion. Genom att använda ett luft- och ångtätade skikt som inte bryts kan detta undvikas. För 
att inte bryta skikten är det av betydelse var i väggen skikten placeras och inhängt bjälklag används 
fördelaktigt då det innebär att skikten inte viks. Det är även viktigt att ha en fungerande 
vägguppbyggnad, exempelvis tvåstegstätning, för att kraven ska uppfyllas (Gustafsson, et al., 2013; 
Alsmarker, 2000). Det är även viktigt inte exponera byggnadsdelarna för allt för mycket byggfukt 
(utan ordentlig uttorkning) då det skapar ökade risker för mögeluppkomst. 

5.1.3.1 Herrestaskolan	och	fukt	
I Herrestaskolan används inte plastfolie för att täta på grund av att KL-träet anses vara tillräckligt tätt i 
sig själv. Väggarna har däremot ventilerande skikt för att få bort eventuell fukt. Under produktionen 
användes inte väderskydd i form av ett stort tält, men presenningar användes för att skydda ändträet 
(Craig, 2016). Enligt BBR ska då kontroll av materialen utföras, vilket i Herrestaskolan utfördes i 
form av fuktmätningar. Fuktmätningar kan säkerställa att fuktkvoten är tillräckligt låg innan material 
byggs in och på så sätt minimera risken för mögel- och röttillväxt. Att inte använda väderskydd i form 
av stora tält är en ekonomisk lösning då det är dyrt att bygga upp tälten. Det bör dock påpekas att det 
kan finnas risk för sprickbildning på grund av att träet sväller av vattnet och spricker när vattnet torkas 
ur. Sprickbildningen behöver nödvändigtvis inte påverka hållfastheten i träet, men kanske inte är 
estetiskt tilltalande. Knutpunkters utformning gällande fukt kommer att diskuteras ytterligare för 
leverantörer i kapitel 7.  
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6 Leverantörer	på	den	svenska	marknaden	
I följande kapitel presenteras information om 9 stycken leverantörer som ingått i den genomförda 
enkätstudien. Kapitlet innehåller även ett resultat som besvarar frågeställningen gällande vad 
leverantörer av trästommar på den svenska marknaden erbjuder. Leverantörernas affärssystem 
baseras på prefabriceringsgrad och på vem som utför montaget, enligt definition av Brege (2014). 
Definitionen visar även en lämplig beställare baserat på affärssystem. 

6.1 Setra	
Setra är en delsystemleverantör av planelement och en systemleverantör av volymelement till 
regelstomme, som levereras fritt fabrik, tät stomme samt nyckelfärdigt hus. Setra har även ett system 
som heter Trälyftet, vilket består av volymelement innehållande en kombination av en massiv 
trästomme och en regelstomme. Setra är även komponentleverantör av limträ och KL-trä (Landstedt, 
2016b). Tabell 7 visar en sammanfattning av information från en enkät angående Setras stomsystem. 

Tabell	7	–	Setras	stomsystem	(Landstedt,	2016b).	

Setra 
Stomsystem Regelstomme Semimassiv trästomme 

Byggprodukt i stommen Konstruktionsvirke 
KL-trä, 
konstruktionsvirke 

Prefabriceringsgrad 
Medel: Levererar 
planelement  

Hög: Levererar 
volymelement 

Hög: Levererar 
volymelement 

Projektering Leverantör eller beställare Leverantör Leverantör 
Montage Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare 

Affärssystem 
Delsystemleverantör 
-Fritt fabrik 
-Tät stomme 

Systemleverantör 
-Fritt fabrik 
-Nyckelfärdigt hus 

Systemleverantör 
-Fritt fabrik 
-Nyckelfärdigt hus 

Lämplig beställare Byggentreprenör Byggherre Byggherre 
Högsta byggnaden idag 4 våningar 4 våningar 5 våningar 
Systemtyp Öppet Slutet Slutet 
Produktionsmängd - 
Arbetar med lean Ja 
Produktion Bygdsiljum, Kroksjön, Hållnäs 
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6.2 Derome	
Derome är en delsystemleverantör av planelement till regelstomme, som levererar sin produkt fritt 
fabrik. Derome köper in limträ för användning som förstärkning i mellanbjälklag. Systemet går att 
kombinera med takkassetter, betongbjälklag, betongväggar eller stålpelare från andra leverantörer. 
Derome tillverkar även utfackningsväggar och är en komponentleverantör av limträ (Dinäss, 2016). 
Tabell 8 visar en sammanfattning av information från en enkät angående Deromes stomsystem. 

Tabell	8	-	Deromes	stomsystem	(Dinäss,	2016).	

Derome 
Stomsystem Regelstomme 
Byggprodukt i stommen Konstruktionsvirke, limträ 
Prefabriceringsgrad Medel: Levererar planelement 
Projektering Leverantör 
Montage Beställare 

Affärssystem 
Delsystemleverantör  
- Fritt fabrik 

Lämplig beställare Byggentreprenör 
Högsta byggnaden idag 2 våningar 
Systemtyp Öppet 
Produktionsmängd 250 standardvillor per år (samtlig produktion omräknad) 
Arbetar med lean Ja 
Produktion Varberg, Mjölby 

6.3 KLH	
KLH är en delsystemleverantör av planelement till regelstommar och massiva trästommar, som 
levererar sin produkt fritt fabrik eller tät stomme. KLH är även komponentleverantör av KL-träskivor 
och har då levererat till en byggnad på 7 våningar. Att notera är att deras produktion är placerad i 
Österrike (Lyckvik, 2016). Tabell 9 visar en sammanfattning av information från en enkät angående 
KLHs stomsystem. 

Tabell	9	–	KLHs	stomsystem	(Lyckvik,	2016).	

KLH 
Stomsystem Regelstomme Massiv trästomme 
Byggprodukt i stommen Konstruktionsvirke KL-trä 
Prefabriceringsgrad Medel: Levererar planelement Medel: Levererar planelement 
Projektering Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare 
Montage Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare 

Affärssystem 
Delsystemleverantör 
- Fritt fabrik 
- Tät stomme 

Delsystemleverantör 
- Fritt fabrik 
- Tät stomme 

Lämplig beställare Byggentreprenör Byggentreprenör 
Högsta byggnaden idag - 6 våningar 
Systemtyp Öppet Öppet 
Produktionsmängd 400 000 m2 paneler per år (på världsmarknaden) 
Arbetar med lean Nej 
Produktion Österrike 
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6.4 Lindbäcks	
Lindbäcks är en systemleverantör av volymelement till regelstomme, som tillverkar nyckelfärdiga hus. 
Elementen har en maximal area på 3.9 x 8.4 m. De yttre väggarna i volymelementen är uppbyggda 
med en regelstomme av konstruktionsvirke och är lastbärande. Ett rum kan bestå av två eller flera 
volymelement, lika väl som att ett volymelement kan bestå av två eller flera mindre rum (Johannesson, 
2016). Tabell 10 visar en sammanfattning av information angående Lindbäcks stomsystem. 

Tabell	10	–	Lindbäcks	stomsystem	(Johannesson,	2016).	

Lindbäcks 
Stomsystem Regelstomme 
Byggprodukt i stommen Konstruktionsvirke 
Prefabriceringsgrad Hög: Levererar volymelement 
Projektering Leverantör 
Montage Leverantör 

Affärssystem 
Systemleverantör 
- Nyckelfärdigt hus 

Lämplig beställare Byggherre 
Högsta byggnaden idag 8 våningar 
Systemtyp Slutet 
Produktionsmängd 800 lägenheter/år 
Arbetar med lean - 
Produktion Piteå 

6.5 Martinsons		
Martinsons är dels en delsystemleverantör av planelement till massiv trästomme  samt 
komponentleverantör med teknisk support av pelar-balkstomme. Martinsons är även 
komponentleverantör av limträ och KL-träskivor (Lindgren, 2016b). Tabell 11 visar en 
sammanfattning av information från en enkät angående Martinsons stomsystem. 

Tabell	11	–	Martinsons	stomsystem	(Lindgren,	2016b)	

Martinsons 
Stomsystem Massiv trästomme Pelar-balkstomme 
Byggprodukt i stommen KL-trä (ev. limträ) Limträ 
Prefabriceringsgrad Medel: Levererar planelement Låg: Levererar komponenter 
Projektering Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare 
Montage Leverantör eller beställare Leverantör eller beställare 

Affärssystem 
Delsystemleverantör  
- Fritt fabrik 
- Tät stomme 

Komponentleverantör 
- Teknisk support 

Lämplig beställare Byggentreprenör Byggentreprenör 
Högsta byggnaden idag 8 våningar - 
Systemtyp Öppet Öppet 
Produktionsmängd 4000 m2 bostäder per år (55 lägenheter) och ca 300000 m2 limträstomme 
Arbetar med Lean Ja 
Produktion Bygdsiljum, Kroksjön, Hållnäs 
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6.6 Masonite	Beams	
Masonite Beams är en komponentleverantör av I-balkar till regelstomme, som kan bidra med teknisk 
support till projekteringen. Masonite Beams samarbetar ofta med hustillverkare som bygger ihop deras 
komponenter, enligt Masonite Beams anvisningar, till plan- och volymelement. Masonite Beams är 
även en komponentleverantör som levererar I-balkar efter beställning, utan teknisk support, men det är 
dock vanligast hos återkommande kunder samt kunder från andra länder (Höök, 2016b). Tabell 12 
visar en sammanfattning av information från en enkät angående Masonite Beams stomsystem. 

Tabell	12	–	Masonite	Beams	stomsystem	(Höök,	2016b)	

Masonite Beams 
Stomsystem Komponenterna används i regelstomme samt som del av en pelar-balkstomme 
Byggprodukt i stommen I-balkar 
Prefabriceringsgrad Låg: Levererar komponenter 
Projektering Leverantör eller beställare 
Montage Beställare 

Affärssystem 
Komponentleverantör  
- Teknisk support 

Lämplig beställare Byggentreprenör, Delsystemleverantör, Systemleverantör 
Högsta byggnaden idag1 8 våningar (med Masonite flexibla byggsystem) 
Systemtyp Öppet 
Produktionsmängd 250 projekt per år 
Arbetar med lean Ja 
Produktion Rundvik 

6.7 Moelven	Byggmodul	
Moelven Byggmodul är en systemleverantör av volymelement till regelstomme, som levereras 
nyckelfärdigt hus. De arbetar som totalentreprenörer och projekterar, tillverkar, levererar och monterar 
volymelement. Deras system går att kombinera med ett system från Moelven Töreboda som heter Trä8 
(Se avsnitt 6.8) (Öberg, 2016). Tabell 13 visar en sammanfattning av information från en enkät 
angående Moelven Byggmoduls stomsystem. 

Tabell	13	–	Moelven	Byggmoduls	stomsystem	(Öberg,	2016).		

Moelven Byggmodul 
Stomsystem Regelstomme 
Byggprodukt i stommen Konstruktionsvirke 
Prefabriceringsgrad Hög: Levererar volymelement 
Projektering Leverantör 
Montage Leverantör 

Affärssystem 
Systemleverantör  
- Nyckelfärdigt hus 

Lämplig beställare Byggherre 
Högsta byggnaden idag 6 våningar 
Systemtyp Slutet  
Produktionsmängd - 
Arbetar med lean Ja 
Produktion Säffle 
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6.8 Moelven	Töreboda	
Moelven Töreboda är en delsystemleverantörer av planelement samt pelare och balkar till pelar-
balkstomme, som levererar fritt fabrik. De har utvecklat ett pelar-balksystem de kallar Trä8, som 
främst är uppbyggd av limträ och LVL. Moelven Töreboda är även komponentleverantör av limträ, 
KL-trä och LVL, där KL-träet och LVL köps in från andra leverantörer av trä (Johansson, 2016b). 
Tabell 14 visar en sammanfattning av information från en enkät angående Moelven Törebodas 
stomsystem. 

Tabell	14	–	Moelven	Törebodas	stomsystem	(Johansson,	2016b).	

Moelven Töreboda 
Stomsystem Pelar-balksystem  
Byggprodukt i stommen Limträ, LVL, KL-trä 
Prefabriceringsgrad Medel: Levererar planelement och komponenter 
Projektering Leverantör 
Montage Beställare 

Affärssystem 
Delsystemleverantör  
- Fritt fabrik 

Lämplig beställare Byggentreprenör 
Högsta byggnaden idag 7 våningar 
Systemtyp Öppet 
Produktionsmängd 2 projekt per år (Trä8) 
Arbetar med lean Ja 
Produktion Töreboda 

6.9 Stora	Enso	
Stora Enso är en delsystemleverantör av planelement till massiva trästommar i KL-trä. Stora Enso har 
anställda i 35 länder, sågverk i Österike, Tjeckien, Polen och Tyskland samt tillverkning av KL-trä i 
Österrike. I Finland har de även utvecklat volymelement av KL-trä som de levererar som 
systemleverantörer (Stora Enso, 2016). Tabell 15 visar en sammanfattning av information angående 
Stora Ensos stomsystem. 

Tabell	15	–	Stora	Ensos	stomsystem	(Stora	Enso,	2016).	

Stora Enso 
Stomsystem Massiv trästomme 
Byggprodukt i stommen KL-trä 
Prefabriceringsgrad Medel: Levererar planelement 
Projektering - 
Montage - 
Affärssystem Delsystemleverantör 
Lämplig beställare Byggentreprenör 
Högsta byggnaden idag 12 st (inte i Sverige) 
Systemtyp Öppet 
Produktionsmängd - 
Arbetar med lean - 
Produktion Österrike 
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6.10 Sammanfattande	resultat	av	enkätstudie	
Resultatet av enkätstudien visar att det på den svenska marknaden idag finns en stor variation bland 
leverantörerna. Baserat på leverantörers prefabriceringsgrad och vem som utför montaget har de 
kategoriserats in under olika affärssystem enligt Tabell 16 och på så sätt har en spridning av 
affärssystemen observerats. En spridning av affärssystemen möjliggör en variation av 
samarbetsformer mellan beställare av stommar och leverantörer. Enkätstudien visade att 
affärssystemet delsystemleverantör fritt fabrik var vanligast, vilket skapar goda möjligheter för 
byggentreprenörer att montera stommen. Idag erbjuder alla leverantörer projektering av stommen men 
alla erbjuder inte montage. I dagsläget finns även varians gällande antalet våningar som 
leverantörernas stommar har uppförts i, mellan 2 och 8 våningar i Sverige. Enkätstudien visar även på 
likheter mellan leverantörerna. Dels att många av leverantörerna erbjuder leverans av endast 
komponenter och även att nästan alla leverantörerna arbetar med lean-produktion för att förstärka 
fördelen som trä har i ett industriellt byggande.  

Tabell	16	-	Leverantörers	affärssystem	(baserat	på	prefabriceringsgrad	och	montage).	

Systemleverantör 
Nyckelfärdigt hus 

Systemleverantör 
Fritt fabrik 

Delsystemleverantör 
Tät stomme 

Delsystemleverantör 
Fritt fabrik 

Komponentleverantör 
Teknisk support 

 
Lindbäcks 
Moelven Byggmodul 
Setra 

 
Setra 

 
KLH 
Martinsons 
Setra 
 

 
Derome 
KLH 
Martinsons 
Moelven Töreboda 
Setra 
 

 
Martinsons 
Masonite Beams 
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7 Leverantörer	och	byggprocessen	
I följande kapitel presenteras resultatet av en intervjustudie som besvarar frågeställningarna kring 
fördjupning av leverantörer med koppling till en industriell byggprocess. Det är 4 stycken 
leverantörer som är utvalda till fördjupningen. 

Leverantörerna i den vidare fördjupningen har valts ut för att täcka in de vanliga stomsystemtyperna, 
byggprodukterna av trä och affärssystem på marknaden idag. Martinsons har valts ut för att 
representera en massiv trästomme och byggprodukten KL-trä samt affärssystemen 
delsystemleverantör med sina planelement och komponentleverantör med sina KL-träskivor. Masonite 
Beams har valts ut för att representera en regelstomme och byggprodukten I-balk samt affärssystemet 
komponentleverantör. Moelven Töreboda (vidare benämnt Moelven) representerar en pelar-
balkstomme och byggprodukterna limträ och LVL samt affärssystemet delsystemleverantör. Setra 
representerar en regelstomme och byggprodukten konstruktionsvirke samt affärssystemet 
systemleverantör av volymelement. 

Information om de valda systemen för respektive vald leverantörer finns sammanfattat i Tabell 17. 

Tabell	17	–	Valda	leverantörerna	för	vidare	fördjupning.	

Valda leverantörer 

 Martinsons Masonite Beams Moelven Töreboda Setra 

Affärssystem 

Delsystem-
leverantör 
Komponent-
leverantör 

Komponent-
leverantör  

Delsystem-
leverantör 

System- 
leverantör 

System Massiv trästomme Regelstomme Pelar-balkstomme Regelstomme 
Byggprodukt i 
stommen 

KL-trä I-balkar Limträ, LVL Konstruktionsvirke 

Högsta byggnaden 
idag 8 våningar 3 våningar 7 våningar 4 våningar 

 

Leverantörernas process kommer att appliceras på den industriella byggprocessen (se Figur 9) från en 
beställares av en stomme perspektiv. Under projektering kommer ett antal detaljer studeras med 
avseende på de kritiska aspekter som framkom under fallstudien, vilka är akustik, brand och fukt. 

 

Figur	9	-	Den	industriella	byggprocessen.	
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7.1 Martinsons	
Redan på 1920-talet köpte Karl Martinson ett sågverk och 1954 bildade sonen Sigurd Martinson ett 
aktiebolag där barnen blev delägare. Under 1960-talet såg Martinsons potential i limträ och byggde en 
egen fabrik för tillverkning. Efter det fortsatte expansionen i och med att flertalet sågverk har handlats 
upp och 2007 gick omsättningen över en miljard kronor. Idag bedriver Martinsons, med sina 430 
anställda, skogsbruk och förädling i sina sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hållnäs 
(Martinsons, 2014). Under avsnitt 6.5 presenteras information om Martinsons samtliga stomsystem. I 
följande fördjupning kommer Martinsons massiva trästomme av KL-trä att studeras vidare (se Figur 
10). 

Det är möjligt att kombinera den massiva trästommen med både limträ och konstruktionsvirke. Limträ 
används som förstärkning för att skapa en stomme med större spännvidder medan konstruktionsvirke 
kan användas för att skapa en lättare och billigare konstruktion. När olika trämaterial kombineras är 
det dock viktigt att tänka på att de kan ha olika stora sättningar på grund av anisotropin och varierande 
densitet (Lindgren, 2016a). Den massiva trästommen kan även kombineras med pelar-balksystemet 
från Martinsons eller med komponenter från andra leverantörer av trä vilket därför gör det till ett öppet 
system (Lindgren, 2016b). 

Martinsons anläggningar är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, CE för 
överenskommelser med Europanormer samt PEFC och FSC för spårbarhet av råvara. Utöver det är de 
anslutna till PFE, vilket är ett program med åtgärder för effektivare energiförbrukning (Martinsons, 
2016). 

 

Figur	10	-	Martinsons	planelement	av	KL-trä	under	produktion	(Martinsons,	2016).	

7.1.1 Byggprocessen	

I följande beskrivning av Martinsons industriella byggprocess är en byggentreprenör en lämplig 
beställare, baserat på definitionen av affärssystemen av Brege (2014) (se Tabell 5). 

7.1.1.1 Upphandling	
Martinsons handlas antingen upp som en delsystemleverantör av planelement, både som fritt fabrik 
och tät stomme, eller som en komponentleverantör som endast levererar KL-träskivor. För att 
Martinsons ska kunna lämna anbud på ett projekt behöver de arkitektritningar för att kunna skapa sig 
en bild av hur huset kommer att se ut och även för att kunna se vilka väggar som ska utföras som 
bärande (Lindgren, 2016a). 
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7.1.1.2 Projektering	
Beställaren av stommen kan välja att projektera stommen, men i dagsläget utförs projekteringen oftast 
av Martinsons på grund av att det är ett lönsamt alternativ då Martinsons besitter en stor kunskap. 
Oberoende av vem som projekterar ska beställaren av stommen uppföra grunden och då gäller det att 
Martinsons toleransnivåer på +/- 2 mm uppfylls (Lindgren, 2016a).  

Om beställaren väljer att projektera stommen utförs detta i ett samarbete med Martinsons. Beställaren 
erhåller då information kring produktkapacitet och råd angående vilka väggar som bör utföras som 
bärande väggar i stommen samt vägg- och bjälklagsuppbyggnader (Lindgren, 2016a). När beställaren 
projekterar är det viktigt att tillverkningsritningarna utförs enligt Martinsons standard med mått på 
KL-träskivan och för håltagningar. Om beställaren utför projekteringen ansvarar de för att uppfylla 
krav på akustik, brand och fukt. (Martinsons, 2014).  

Då Martinsons projekterar finns det två olika alternativ. Det första alternativet är att Martinsons är 
delsystemleverantör och projekterar planelement som är väggar och bjälklag färdiga med 
installationer. Det andra alternativet är att Martinsons är komponentleverantör och endast projekterar 
KL-träskivorna i den massiva trästommen. I de fall när Martinsons projekterar tar de ansvar för att 
krav på brand, akustisk, fukt och hållfasthet uppfylls. För det första alternativet, med planelement, 
förutsätts av Martinsons att väderskydd ska användas under montaget för att säkerställa att 
planelementen förblir torra. För det andra alternativet, med KL-träskivor, rekommenderar Martinsons 
att väderskydd ska användas under montaget men om KL-träskivorna tillåts torka ut innan de byggs in 
är detta inte nödvändigt (Lindgren, 2016a). 

I Figur 11 visas en detaljlösning för infästning av bjälklag i en yttervägg och i en lägenhetsskiljande 
vägg för Martinsons stomsystem. Bjälklaget i detaljen är ett kombinerat bjälklag med KL-träskivor 
och limträ men principerna för upplaget är detsamma som för ett bjälklag med enbart KL-träskivor.  

 

Figur	11	–	Anslutning	mellan	bjälklag	och	yttervägg	samt	bjälklag	och	lägenhetsskiljande	vägg	(Lindgren,	2016a).	
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Martinsons minskar flanktransmissionerna genom att bryta väggarna på varje våning (se Figur 11). De 
använder upplagda bjälklag och för att inte ljud ska överföras i stommen mellan våningarna placeras 
bjälklagen på en polyuretanlist (sylomer eller sylodyn) och skruvas därefter fast i väggen. Det är även 
viktigt att skruvarna har en sylomerbricka och att dessa inte dras åt för hårt. För att inte bjälklaget ska 
ha kontakt med väggen monteras också en drevremsa mellan den tvärgående regeln och väggen. 
Undertaket sitter inte ihop med bjälklaget utan är fritt upplagt på reglar som är fästa i väggen vilket 
minskar ljudöverföringen mellan lägenheterna. Den lägenhetsskiljande väggen är uppdelad i två delar 
med en luftspalt emellan, vilket även det genererar bättre akustiska förhållanden.  

Bjälklagen i Figur 11 uppfyller brandklass REI90 om de används för en spännvidd av maximalt 6.5 
meter och vid ensidig brand. Det upplagda bjälklaget fungerar som brandstopp och gipsskivorna som 
fästes i efterhand bidrar även till en tät konstruktion. I de lägenhetsskiljande väggarna placeras 
drevremsor i hålrummet mellan bjälklagsinfästningarna för att förhindra brandspridning i 
konstruktionen. 

Av detaljer från Martinsons erhölls ingen detalj över yttervägg och därför finns ingen analys gällande 
fukt. För att säkra konstruktionen för fuktproblem använder sig Martinsons av tvåstegstätade 
ytterväggsuppbyggnader.  

Detaljerna i Figur 11 är inte uppdaterade med hänsyn till Martinsons nya KL-trätillverkning vilket gör 
att måtten på de skivor som används i detaljerna inte överensstämmer med måtten som tillverkas idag, 
men uppbyggnaden av detaljerna kommer kvarstå. I Tabell 18 visas de nya höjderna och 
spännvidderna för Martinsons sortiment så som den nya produktionslinjen tillåter. Det som 
dimensionerar bjälklagshöjderna i Martinsons massiva trästomme är ljudkravet, som gör att bjälklagen 
måste vara minst 507 mm höga (Lindgren, 2016a). 

Tabell	18	-	Maximala	spännvidder	i	flerbostadshus	för	Martinsons	KL-träskivor	(Martinsons,	2016).	

Spännvidder för bostäder 

Skikt           

3 
Höjd [mm] 60 70 80 90 100 120 140   

Spännvidd [m] 2.0 2.6 3.0 3.4 3.7 4.3 4.7   

5 
Höjd [mm] 100 120 130 140 150 160 180 200 230 

Spännvidd [m] 3.5 3.9 4.4 4.3 4.6 5.0 5.0 5.6 6.0 

7 
Höjd [mm] 210 240 270 280 300     

Spännvidd [m] 5.6 6.3 6.5 6.6 6.9     

 

7.1.1.3 Tillverkning	
Martinsons använder konstruktionsvirke i klasserna C14 och C24 vid tillverkningen av KL-träskivorna 
och de största elementen som tillverkas är 16 x 3 m2. När skivorna är klara utförs kapningar och urtag 
med en CNC-maskin (Martinsons, 2014). Skivorna är färdigställda efter detta steg men planelement 
förses även med installationer. Martinsons produktion utvecklas hela tiden vilket kan ses exempelvis i  
deras planelement. De utvecklar företaget för att allt mer ska kunna byggas inomhus i en torr miljö och 
för att göra detta arbetar de med lean. Med daglig styrning i produktionen arbetar de för att 
effektivisera tillverkningsprocessen (Lindgren, 2016a). 
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7.1.1.4 Leverans	och	montage	
Idag levererar Martinsons olossat köparen om inget annat avtalas och med det menas att Martinsons 
levererar varorna på angiven plats på angiven tid och att beställaren lossar. Om Martinsons utför 
montaget av stommen utför de även lossning. Leveranserna, innehållande stommaterial och 
kompletterande material, är planerade för att skapa ett effektivt flöde på byggarbetsplatsen (Lindgren, 
2016a). 

I dagsläget utför beställaren av stommen ofta montaget, men Martinsons tar dock ansvar för att det ska 
bli en bra slutprodukt som uppfyller kraven genom att ha en  genomgång av hur montaget går till och 
vad som brukar vara de mest kritiska momenten samt bistå med montörer som går med under de två 
första veckorna av montaget. För montaget kan beställaren hyra Martinsons egenutvecklade mobila 
lyftsystem Extoler som har en lyftkapacitet på 10 ton och en spännvidd på 25 meter (Lindgren, 
2016a). Lyftsystemet bygger på att hela tiden klättra med bygget och samtidigt föra med sig ett 
väderskydd som skyddar det aktuella våningsplanet som byggs. (Martinsons, 2014). I de fallen då 
Martinsons monterar använder de alltid lyftsystemet Extoler (Lindgren, 2016a). 

Montaget sker våningsvis genom att delarna skruvas ihop och om det är stora lyftkrafter på 
konstruktionen monteras gängstänger som spänner från grunden till toppen av huset. Det är viktigt att 
säkra byggdelarna provisoriskt mot vind och andra påfrestningar under byggtiden. Vid montaget är det 
även viktigt att plastfolien skarvas på rätt sätt och om det är höga täthetskrav måste den eventuellt 
tejpas i skarvarna. För att säkerställa att huset blir tätt görs prover på väggelement före leverans och på 
hela huset efter montaget. Detta gäller både då beställaren och då Martinsons utför montaget 
(Lindgren, 2016a). 

7.1.1.5 Schematisk	bild	av	industriell	byggprocess	
Martinsons industriella byggprocess för massiva trästommar sammanfattas i Figur 12.  

 

Figur	12	-	Martinsons	industriella	byggprocess	för	massiva	trästommar.	
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7.1.2 Exempel	på	flerbostadshus	

Projektet Kv. Brynet är ett 7 våningar högt hus med 18 lägenheter som uppfördes 2012 i Örebro (se 
Figur 13 och Figur 14). Byggherren var John Ekströms Fastigheter AB, byggentreprenör var John 
Ekströms Bygg AB och arkitekt var White Arkitekter AB (Gustafsson, et al., 2013). 

 

Figur	13	-	Kv.	Brynet,	Örebro	(Martinsons,	2016).	

John Ekströms Bygg AB har i detta projektet i Örebro anlitat Martinsons som leverantör av stommen. 
Martinsons handlades upp som delsystemleverantör fritt fabrik där Martinsons projekterade och John 
Ekströms Bygg monterade med en hyrd Extoler. John Ekströms Bygg har tidigare byggt tvåvåningars 
radhus i trä, men de tycker att bygget gick bra och utan några större problem. Det som utpekas som de 
största fördelarna med att bygga med Martinsons system är att det var ett snabbt och torrt bygge samt 
att samarbetet med Martinsons fungerade bra. Det var tydliga ritningar och byggbarheten var god. 
Hastigheten på montaget låg på ungefär ett plan på två veckor, där ett plan är cirka 270 m2, och 
tidsplanen höll väl med avseende på det. Dock blev bygget 1 månad försenat på grund av problem 
med Extoler-systemet i startskedet. John Ekströms Bygg AB tror att det kommer att bli fler 
samarbeten med Martinsons i framtiden (Rünell & Ekström, 2016). 

 

Figur	14	-	Planritning	Kv.	Brynet,	Örebro	(Gustafsson,	et	al.,	2013).	
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7.1.3 Framtid	

Martinsons bygger en ny fabrik som förväntas stå klar i november 2016. Med denna fabrik hoppas de 
kunna skapa en mer effektiv tillverkningsprocess och öka produktionen med 3 till 4 gånger mot vad 
den är idag samt öka spännvidderna på KL-träskivorna med 30 procent utan att öka tjockleken 
(Lindgren, 2016a). Martinsons har en vision om att beställaren kommer kunna hantera projekteringen 
av en stomme i framtiden och de har gjort handböcker med syftet att öka kunskapen hos beställare. 
Visionen grundas i att om beställaren projekterar mer kan det leda till en ökad försäljning av KL-
träskivor, då projekteringen idag ses som en flaskhals. KL-trä ska in föras i Eurokod 2020, men 
Martinsons tror inte att det kommer att påverka dem avsevärt gällande deras beräkningar. Däremot kan 
det bidra till en ökad projektering av beställaren (Lindgren, 2016a). 

Idag har Martinsons som högst uppfört en byggnad på 8 våningar och för att kunna bygga högre 
byggnader belyser Martinsons två utmaningar. Den första utmaningen är de dynamiska effekterna som 
uppkommer av de horisontella lasterna (vindlasten) på ett högt hus. De beräkningsmodeller som finns 
för detta idag har, genom undersökningar, visats fungera dåligt för ett lätt material som trä och 
Martinsons utvecklar därför i dagsläget nya bättre fungerande beräkningsmodeller. Den andra 
utmaningen är akustiken. På grund av att det vertikala trycket blir för stort på de upplagda bjälklagen 
som används idag kommer inhängda bjälklag krävas vilket innebär att en ny lösning för 
flanktransmission krävs (Lindgren, 2016a). 

Martinsons är med i Trä Centrum Norr, TCN, vilket är en sammanslutning av företag som i samarbete 
med universitet bedriver forskning på trähus. De som är med i TCN förutom Martinsons är bland 
annat Setra och Lindbäcks. För att bedriva forskningen tar TCN hjälp av konsulter, universitet och 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (Lindgren, 2016a).  

7.2 Masonite	Beams	
Masonite Beams historia sträcker sig tillbaka 150 år till Nordmalings ångsåg, som på den tiden var det 
första sågaktiebolaget i Sverige. Masonite Beams bröt sig loss 1974, för att bli världens första 
fabriksproducent av I-balk. Idag ligger deras fabrik i Rundvik och mer än hälften av deras produktion 
exporteras till andra länder. I följande fördjupning kommer Masonite Beams komponentsystem av 
träbaserade I-balkar till regelstomme presenteras vidare (se Figur 15). Regelstommen tillverkas ofta i 
prefabricerade plan- eller volymelement men då inte av Masonite Beams. 

Masonite Beams har ett öppet system, då deras komponenter går att kombinera med produkter från 
andra leverantörer av trä. Exempelvis föreskrivs ofta limträ tillsammans med I-balken (Höök, 2016b). 

Masonite Beams produkter är CE-märkta och de har även erhållit Europeiskt tekniskt godkännande 
(ETA), som bidrar till att Masonite Beams produkter kan säljas i hela Europa. Konstruktionen och 
tillverkningen är iso-certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 (Masonite Beams AB, 
2016). 
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Figur	15	-	Element	innehållande	Masonite	Beams	I-balk	under	produktion	(Masonite	Beams	AB,	2016).	

7.2.1 Byggprocessen	

I följande beskrivning av Masonite Beams industriella byggprocess är en byggentreprenör en lämplig 
beställare, baserat på definitionen av affärssystemen av Brege (2014) (se Tabell 5). Även 
delsystemleverantörer och systemleverantörer kan beställa komponenter från Masonite Beams för att 
använda i element. 

7.2.1.1 Upphandling	
Masonite Beams är en komponentleverantör som kan upphandlas med eller utan teknisk support. På 
den svenska marknaden upphandlas de ofta med teknisk support då det är nya beställare, men för 
återkommande beställare kan den tekniska supporten minskas alternativt uteslutas. På den utländska 
marknaden handlas de upp utan teknisk support (Höök, 2016a).  

Det vanligaste är att Masonite Beams blir upphandlade av delsystemleverantörer eller 
systemleverantörer, som sätter ihop deras komponenter till plan- eller volymelement. Det är även 
möjligt för en byggentreprenör att köpa balkar för att bygga element i egen fabrik, i en temporär fabrik 
på byggarbetsplatsen eller för att platsbygga. För att Masonite Beams ska kunna lämna anbud, 
inklusive teknisk support, till en beställare krävs arkitektritningar och då ritar Masonite Beams egna 
konstruktörer stommen och producerar tillverkningsritningar. Om Masonite Beams ska kunna lämna 
anbud, utan teknisk support, krävs även konstruktionsritningar från beställaren (Höök, 2016a). 

7.2.1.2 Projektering	
Uppdelningen av projektering mellan beställare och Masonite Beams varierar beroende på beställarens 
önskemål. Det är möjligt för beställaren att utföra all projektering och endast beställa balk från 
Masonite Beams samtidigt som det är möjligt att Masonite Beams projekterar allt. Oberoende av vem 
som projekterar uppför beställaren av stommen grunden och Masonite Beams anger därför toleranser 
för grundläggningen (Höök, 2016a). 
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Om beställaren projekterar kan Masonite Beams bistå med viss teknisk support i form av 
standardiserade knutpunktslösningar och användarguider där det till exempel framgår hur nära upplag 
en håltagning kan utföras. Idag är 90 procent av det som säljs funktionsanpassade lösningar där 
balkarna kommer med rätt längd, håltagningar, urtag och förstärkningar. De arbetar även med ett 
byggsystem som heter Masonite Flexibla Byggsystem (MFB), vilket är ett system anpassat efter den 
industriella byggprocessen med en hög färdigställandegrad på fabrik. När beställaren utför 
projektering ansvarar de för att krav på hållfasthet, akustik, brand och fukt uppfylls. Om istället 
Masonite Beams projekterar kan de ses som en traditionell extern konstruktör och ansvarar för att 
kraven uppfylls. Kring de akustiska kraven har de utfört mycket forskning sedan 1994, varpå det finns 
lösningar för att uppfylla ljudklass B och till och med ljudklass A för vissa utformningar (Höök, 
2016a). 

I Figur 16 och Figur 17 visas två detaljlösningar för Masonite Beams I-balk i MFB-systemet. Den 
första detaljen visar en yttervägg med anslutningar till bjälklag och den andra detaljen visar en 
lägenhetsavskiljande vägg med anslutningar till bjälklag. Masonite Beams använder inhängda bjälklag 
i MFB-systemet för att skapa produkteffektivitet, förhindra köldbryggor och för att undvika sättningar 
i träet som kan uppkomma för ett upplagt bjälklag (Höök, 2016a). Till upphängningen av bjälklagen 
använder Masonite Beams en speciellt utformad bjälklagshängare. 

 

Figur	16	–	Anslutning	mellan	yttervägg	och	bjälklag.		
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Figur	17	-	Anslutning	mellan	lägenhetsskiljande	vägg	och	bjälklag.	

Masonite Beams har två åtgärder för att reducera vibrationerna i stommen och följaktligen ljudet. För 
det första används fjädrande bjälklag, att inhängda bjälklag placeras på sylomer- eller sylodynkuddar, 
för att minska flanktransmissionerna i stommen. För det andra används ett fjädrande undertak, där 
gipsskivorna hängs upp i tunna stålprofiler. Utöver det använder Masonite Beams som tidigare nämnts 
tvådelade lägenhetsavskiljande väggar, vilket reducerar luftljudet mellan lägenheterna. Grundplattan 
delas även vid de lägenhetsavskiljande väggarna och på så sätt reduceras även flanktransmissionerna i 
grundplattan. Det som styr dimensioneringen av bjälklagshöjderna är oftast just de akustiska kraven, 
vilka gör att bjälklagen aldrig understiger en tjocklek av 413 mm i MFB-systemet. Väggtjockleken 
däremot dimensioneras ofta efter energikrav.  

Hela den lägenhetsavskiljande väggen har brandklassen REI60 medan ytterväggen är uppdelad i två 
olika typer, där den nedre väggen har klassen REI60 medan den övre väggen har klassen REI30. 
Skillnaden beror på att det är ett tjockare lager gips på den nedre delen av ytterväggen. Bjälklaget i 
detaljerna är i brandklass REI60. Anslutningarna är viktiga när det gäller brandtätning och Masonite 
Beams har skapat täta detaljer med hjälp av fyra åtgärder. Den första åtgärden är att 
brandtätningsmassa läggs in i anslutningen mellan takgipsskivorna och väggipsskivorna efter att 
elementen har monterats ihop, vilket skapar en tät anslutning mellan dessa. Vidare nyttjas en 
brandsvällande list mellan bjälklag och vägg för att ytterligare täta mellan brandcellerna vid en 
eventuell brand. Den tredje åtgärden är att brandskum används för att täcka infästningen av bjälklaget. 
Den sista åtgärden är att de lägenhetsavskiljande väggarna förses med isolering i hålrummet mellan 
bjälklagsinfästningarna för att förhindra brandspridning i konstruktionens hålrum (se Figur 17). 

För att säkra konstruktionen mot fuktproblem använder sig Masonite Beams av tvåstegstätade 
ytterväggsuppbyggnader (se Figur 16). Genom att placera plastfolien en bit in i konstruktionen 
undviker de onödiga håltagningar av folien vid installationsdragning. I de fall byggnaden uppförs med 
planelement är det viktigt att plastfolien dras runt elementens tvärsnitt samt att tätlister fästs mellan 
elementen för att erhålla täthet. 
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Hållfasthetsegenskaper och styvhetsegenskaper för I-balkarna återfinns i Tabell 19 och exempel på 
spännvidder för de olika balkarna med tillhörande totala höjd på bjälklaget återfinns i Tabell 20. 

Tabell	19	-	Hållfasthetsegenskaper	för	de	ingående	komponenterna	i	en	I-balk	(Masonite	Beams	AB,	2016).	

   Flänsmaterial Liv 

   C24 C30 OSB 

Hållfasthetsegenskaper [MPa] 

Böjhållfasthet  fm.k 22 27  

Draghållfasthet Parallellt fibrerna ft.0.k 16 20  

Tryckhållfasthet Parallellt fibrerna fc.0.k 23 29  

Styvhetsegenskaper [GPa] 

Elasticitetsmodul Parallellt fibrerna E0.mean 11 13 3.8 

Skjuvmodul  Gmean   1.08 

 

Tabell	20	-	Maximala	spännvidder	i	flerbostadshus	med	Masonite	Beams	stomsystem	(Masonite	Beams	AB,	2010).	

Spännvidder för bostäder 

Balktyp Spännvidd, c400 [m] Spännvidd, c600 [m] Total bjälklagshöjd [mm] 

H300 4.7 4.1 444 

H350 5.4 4.6 494 

HI300 5.4 4.6 444 

HI350 6.1 5.2 494 

HB300 6.3 5.3 444 

HB350 7.1 6.1 494 

	

7.2.1.3 Tillverkning	
Masonite Beams beställer konstruktionsvirke till flänsarna i klassen C24 eller C30 och OSB till livet. 
Konstruktionsvirket klyvs och hyvlas till lämpliga dimensioner för flänsen som därefter fingerskarvas 
till rätt längd. Därefter fräses ett spår i flänsen som sedan limmas ihop med OSB-skivan. Processen 
avslutas med funktionsanpassning av balkarna med olika CNC-maskiner (Höök, 2016a). Maximala 
längden på en balk är 18 meter (Masonite Beams AB, 2016). Masonite Beams sortiment på regel, syll 
och balkar visas i Tabell 21. 

Tabell	21	-	Masonite	Beams	sortiment	(Masonite	Beams	AB,	2016).	

 H HI HB R (regel) S (syll) 

Höjd [mm] 200-500 200-500 200-500 200-400 200-400 

Bredd fläns [mm] 47 70 97 47 55 

Höjd fläns [mm] 47 47 47 47 45/70 

Bredd liv [mm] 10 10 10 10 10 

Standardlängd [m] 6.4/9.0/11.6 9.0 7.8 7.5 5.0 
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Masonite Beams arbetar mycket med lean, både ute i fabriken och inom administrationen. I fabriken 
har en flödeskedja arbetats fram och de arbetar även med underhåll enligt traditionellt lean-arbete. På 
den administrativa sidan, inom kundcenter, arbetar de med att få ett bra flöde när det gäller ordrar från 
kund och även ledningsnivån arbetar med lean (Höök, 2016a). 

7.2.1.4 Leverans	och	montage	
Komponenterna levereras alltid olossat köparen. Även skruv och isolering kan i vissa fall medfölja 
enligt överenskommelse liksom limträbalkar om Masonite Beams om beställaren önskar (Höök, 
2016a). 

Beställaren utför alltid montaget eftersom Masonite Beams är en komponentleverantör. Är det 
planelement som ska monteras har Masonite Beams rekommendationer för hur detta ska utföras. Det 
vanligaste är att fästa ihop elementen med skruv, men i MFB-systemet används istället dubb. 
Tätningen utformas beroende på beställarens arbetssätt men även där finns det standardlösningar som 
Masonite Beams använder sig av då de projekterar. Ansvaret för att montaget sker korrekt ligger på 
beställaren av stommen, men Masonite Beams är noga med att tydliggöra på ritningar hur det bör 
utföras för att inte exempelvis punktera ljudbryggor och på så sätt orsaka att ljudkraven inte uppfylls 
(Höök, 2016a). 

7.2.1.5 Schematisk	bild	av	industriell	byggprocess	
Masonite Beams industriella byggprocess för regelstommar sammanfattas i Figur 18.  

 

Figur	18	-	Masonite	Beams	industriella	byggprocess	för	regelstommar.	

7.2.2 Exempel	på	flerbostadshus	

Projektet är Kv. Kullen vilket är en tvåvåningsbyggnad som 2009 skulle komplettera det befintliga 
äldreboendet i Nordmaling med ytterligare 12 lägenheter (se Figur 19 och Figur 20). Ett plan är cirka 
470 m2. Beställare var Nordmalingshus AB och byggentreprenör var OF Bygg KB. Kv. Kullen var ett 
pilotprojekt för att utveckla Masonites Flexibla Byggsystem då lättbalk används i planelement (MIKS, 
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2016). Byggentreprenören hade tyvärr inte möjlighet att ge åsikter om samarbetet med Masonite 
Beams men däremot är de detaljer som presenteras i Figur 16 och Figur 17 från Kv. Kullen. 

 

Figur	19	-	Kv.	Kullen,	Nordmaling	(MIKS,	2016).	

 

Figur	20	-	Planritning	Kv.	Kullen,	Nordmaling	(Höök,	2016a).	

7.2.3 Framtid	

Masonite Beams vision är att förbättra totalekonomin för stommen genom att utveckla det industriella 
byggandet för ökad produktionseffektivitet samt konstruktionsdetaljer med hänsyn till brand, ljud och 
fukt. De vill även vara med och utveckla träbyggandet i Sverige genom forskningsprojekt. Idag kan 
Masonite Beams stomsystem MFB byggas i 8 våningar och för att kunna bygga högre byggnader 
belyser de flera utmaningar. Det som pekas ut som de största utmaningarna är sättningar i träet, 
stabilisering och brand. Med hjälp av stabiliserande hisschakt, skivverkan och forskning kring 
brandfrågor tror Masonite Beams att det kommer bli möjligt att bygga högre hus med deras stomme. 
Masonite Beams är med i ett forskningsprojekt som heter Tall timber buildings vars syfte är att skapa 
praktiskt genomförbara konstruktionslösningar för att bygga mer än 20 våningar med trästomme. De 
har tidigare varit med och byggt högre hus men då är det inte som stomleverantör. Förutom det 
forskningsprojektet arbetar Masonite Beams mycket med intern forskning och utveckling, vilket är 
projekt kring brand, projekt för att bredda sitt standardsortiment för funktionsanpassning, exempelvis 
fyrkantiga håltagningar, samt projekt för att utveckla möjligheter till ökad försäljning internationellt 
(Höök, 2016a).  
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7.3 Moelven	Töreboda	
Moelven har konstruerat och producerat trästommar sedan 1919. Idag sker produktionen av limträ i 
Töreboda medan KL-trä och LVL köps in från andra producenter (Moelven, 2016). I följande 
fördjupning kommer Moelvens pelar-balksystem Trä8 som består av limträ och LVL studeras vidare 
(se Figur 21). Trä8 kan kombineras med volymelement från Moelven Byggmodul, vilket är en 
kombination som förekommit i en 6-våningsbyggnad i Nacka. Där används Trä8 i mittsektionen av 
byggnaden där det är öppnare ytor i form av förskola, matsal, gemensamhetsutrymmen och 
personalutrymmen, medan Byggmodul används för alla lägenheter. Det här samarbetet ställde krav på 
nya samordningsfrågor, tekniska lösningar och anpassningar men Johansson (2016a) beskriver det 
som ett lyckosamt projekt (Moelven, 2016).  

Moelvens anläggningar är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001, CE för 
överenskomelser med Europanormer samt PEFC och FSC för spårbarhet av råvara. Utöver det är de 
anslutna till PFE som  är ett program med åtgärder för effektivare energiförbrukning (Moelven, 2016).  

 

Figur	21	–	Kassettmontage	av	Moelvens	stomsystem	Trä8	(Moelven,	2016).	

7.3.1 Byggprocessen	

I följande beskrivning av Moelvens industriella byggprocess är en byggentreprenör en lämplig 
beställare. 

7.3.1.1 Upphandling	
Moelven är en delsystemleverantör som levererar fritt fabrik. För att kunna lämna anbud till en 
byggentreprenör behöver Moelven arkitektritningar. Moelven levererar endast själva stommen 
(Johansson, 2016a). 

7.3.1.2 Projektering	
Moelven utför projekteringen av Trä8, men i denna projektering ingår inte stomkomplettering och 
installationer. Moelven behöver underlag för samtliga håltagningar som påverkar stommen och lämnar 
i sin tur underlag till beställaren gällande laster och krav för att beställaren ska kunna uppföra grunden. 
För infästning av pelarna är toleransen i plan +/- 5 mm och i höjd +/- 15 mm. Anslutningarna för en 
pelare utformas med fotbeslag vid grunden som monteras på fabrik, svetsade balkskor till balkarna och 
hålplåt eller skruv i anslutningen till taket (Johansson, 2016a). 
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Moelven är ansvariga för hållfasthet när de projekterar och på montageritningarna framgår hur detaljer 
och infästningar för stommen ska utformas. Moelven är däremot inte ansvariga för akustik, brand och 
fukt, men de lämnar rekommendationer till beställaren kring hur ljud- och brandkrav kan uppfyllas 
tillsammans med beskrivningar över vad stommen klarar. Om Moelvens stomme exempelvis klarar 
R30 måste beställaren komplettera för att uppfylla högre brandkrav (Johansson, 2016a).  

I Figur 22 till Figur 24 visas tre detaljritningar för Moelvens Trä8-stomme. Det är detaljer över ripa-
bjälklag (kassetter); uppbyggnaden, infästning på en balk samt hur en anslutning till yttervägg kan 
utformas när Moelven lämnar förslag på hela bjälklagets uppbyggnad för att klara krav på akustik och 
brand.  

 

Figur	22	-	Uppbyggnad	av	ett	ripa-bjälklag	(kassett).	

 

Figur	23	-	Anslutning	mellan	limträbalk	och	kassett.	

 

Figur	24	-	Anslutning	mellan	yttervägg	och	bjälklag.	
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För att lösa ljudkravet föreslår Moelven att ett flytande golv används då kassetten monteras direkt på 
balken (se Figur 24), vilket innebär att en stegljudsskiva monteras under golvet vilket reducerar 
stegljudet i byggnaden och minskar flanktransmissionerna. De har även valt att använda en tunn 
stålprofil för att fästa undertaket i, vilket skapar ett fjädrande undertak som även det minskar 
flanktransmissionerna. De icke-bärande väggarna placeras på en syllisolering på kassetterna för att 
skapa ytterligare delningar i konstruktionen. 

Vanligtvis uppnås en brandklass av R30 utan särskild dimensionering av limträpelare och 
limträbalkar, men för att uppnå en högre brandklass krävs det antingen överdimensionerat tvärsnitt 
eller täckning. I Figur 24 har Moelven valt att täcka med en gipsskiva med förbättrade 
brandegenskaper för att öka brandklassen. De har även brandtätat hålrummet mellan bjälklag och balk 
med isolering. Det är också viktigt att skydda förbanden, det vill säga balkskor och plåtar, för 
eventuell brand och detta kan göras med till exempel trä eller gips. 

Av detaljer från Moelven erhölls ingen detalj över yttervägg och därför finns ingen analys gällande 
fukt. Som yttervägg rekommenderas en utanpåliggande utfackningsvägg, vilken kan beställas i form 
av planelement från olika leverantörer. Uppbyggnaden av väggen måste klara krav på akustik, brand 
och fukt.  

Kassetternas höjder varierar med spännvidden där de tre höjderna som finns är 338, 378 och 438 mm. 
Deformationerna, svängningarna, är dimensionerande för bjälklaget (se Tabell 21) (Johansson, 2016a). 
I Figur 24 används höjden 378 mm på bjälklaget och detta ger en total bjälklagshöjd på 502 mm. 	

Tabell	22	-	Spännvidder	beroende	på	kassetternas	höjder.	

Spännvidder för bostäder 

Kassetthöjd [mm] Spännvidd [m] Total bjälklagshöjd1 [mm] 

338 6.8 462 

378 7.3 502 

438 7.9 562 
1 Då bjälklagsuppbyggnaden i Figur 24 används. 

7.3.1.3 Tillverkning	
Moelven har 12 sågverk, två komponentfabriker och ett exporthyvleri i divisionen de kallar Timber 
samt 6 sågverk med hyvlerier i divisionen de kallar Wood (Moelven, 2016). Det som tillverkas i 
Moelvens fabriker är golvbjälklag, takkassetter och limträ. För golvbjälklag och golvkassetter köper 
Moelven in LVL från Finland. Kassettbjälklagen tillverkas i två steg. I det första steget monteras en 
stående LVL-balk ihop med en liggande fläns där isoleringen senare placeras. De ihopsatta balkarna 
spiklimmas sedan ihop med skivor till en kassett i nästa steg varpå den får härda i 24 timmar. Moelven 
kan producera 6-8 kassetter per dag och dessa tillverkas i maximalt 8 x 2.4 m2 stora element (Lindh, 
2016). 

Moelven började satsa på en lean-process över hela företaget för några år sedan. De har implementerat 
de lämpliga delarna från Toyota och anpassat dessa till sin egen produktion. Vid produktionen av 
bjälklagskassetterna arbetar Moelven hela tiden med nyckeltal, mätningar och ett taktat flöde. Största 
skillnaden för Moelven sedan introduktionen av lean är att bjälklagen numera tillverkas på beställning 
(Lindh, 2016).  
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7.3.1.4 Leverans	och	montage	
Moelven levererar först ut limträet till pelar-balksystemet, därefter levereras kassetterna till bjälklagen 
och allt levereras med skruv och beslag. Trä8 upphandlas som en delsystemleverans fritt fabrik vilket 
innebär att leveranserna sker olossat köparen och det är då beställaren som lossar leveransen (Lindh, 
2016). 

Det är beställaren av stommen som utför montaget och ansvarar därför för att det utförs så att ställda 
krav uppfylls. Utöver ritningarna bistår Moelven med en montageledare ett par dagar, för att visa hur 
deras produkter ska monteras (Johansson, 2016a). Kassetterna levereras numrerade och fogas ihop 
genom att placeras dikt an och skruvas fast i varandra samt i limträet (Lindh, 2016). Viktigt att tänka 
på vid montage är att se till att alla infästningar blir rätt för att erhålla stabilitet i konstruktionen. Det är 
även viktigt att se till att skivverkan och vindkryss fungerar. Byggnaden stabiliseras med trapphus och 
hisschakt i betong, som beställs av en leverantör av betong, för att få motvikt för de horisontella 
lasterna. Att trapphus uppförs i betong skapar en fördel i att tillträde ges till hela bygget i tidigt skede 
(Johansson, 2016a). 

Vid montaget av pelarna och balkarna används ej väderskydd utan dessa måste bara tillåtas torka ut 
innan de byggs in. När sedan kassetterna ska monteras utförs detta “tornvis”, det vill säga att bjälklag 
plus tak byggs upp på ett visst område. Om montaget inte hinner upp till taket under en dag används 
en presenning för att leda bort eventuellt regnvatten tills arbetet kan fortgå, detta görs för att undvika 
att det blir stående vatten på ett bjälklag (Johansson, 2016a). 

7.3.1.5 Schematisk	bild	av	industriell	byggprocess	
Moelvens industriella byggprocess för pelar-balkstommar sammanfattas i Figur 25.  

 

Figur	25	-	Moelvens	industriella	byggprocess	för	pelar-balkstommar.	
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7.3.2 Exempel	på	flerbostadshus	

Projektet Kv. Vallen är ett 9 våningar högt hus, där våning 3-9 uppfördes med Trä8, som uppfördes 
2015 i Växjö (se Figur 26). Projektet innefattar 3 huskroppar, där den största är cirka 530 m2 (se Figur 
27). Byggherre var Växjöbostäder, byggentreprenör Värends bygg och arkitekt LBE Arkitekt AB 
(Moelven, 2016). 

 

Figur	26	-	Kv.	Vallen,	Växjö	(Växjöbostäder,	2015).	

Värends Entreprenad AB (Värends) var totalentreprenör för Kv. Vallen där Moelven var leverantör av 
stommen. Moelven levererade stommen fritt fabrik och Värends utförde montaget. Värends har 
tidigare utfört mindre projekt i trä men inget lika stort som Kv. Vallen och inget projekt med Moelven 
som leverantör. Enligt Värends var det enkelt att arbeta med Trä8, stommen gick snabbt att resa och 
Moelven bistod med tydliga ritningar och stöd vid frågor som kunde uppkomma på bygget. Frågorna 
och problemen minimerades med hjälp av genomgångar innan montaget men när de uppkom kunde de 
lösas över mail och telefon. Den första delen av montaget gick lite långsammare än planerat men 
denna tid kunde sedan arbetas in under de senare delarna av montaget, på grund av att leveranserna 
kom i tid, vilket gjorde att tidplanen till slut höll. Värends tror att de kommer arbeta med Moelven fler 
gånger och att de då kommer vara bättre förberedda med erfarenheterna från Kv. Vallen (Halme, 
2016). 

 

Figur	27	-	Planritning	Kv.	Vallen,	Växjö	(Halme,	2016).	
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7.3.3 Framtid	

Två delar som Moelven vill utveckla med Trä8 är infästningar och produktion. Infästningarna vill 
Moelven utveckla för att underlätta montaget och produktionen vill de utveckla för att kunna utföra 
tillverkningen på ett mer effektivt sätt (Johansson, 2016a). Moelven utvecklas produktionsmässigt 
varje gång de tillverkar Trä8, då de historiskt inte har producerat en stor mängd Trä8-stommar, och 
framförallt när det gäller produktion av kassetterna. En ökad produktionsmängd innebär även en ökad 
intäkt som Moelven kan investera i utveckling och förenklandet av processen (Lindh, 2016).  

Idag har Moelven som högst uppfört en byggnad på 7 våningar och de anser att deras stomme har 
möjlighet att bli högre i framtiden då det är ett pelar-balksystem. De arbetar med inhängda balkar för 
att undvika sättningar i träet som riskerar att uppkomma om det belastas vinkelrätt mot fibrerna. 
Limträpelarna deformeras relativt lite eftersom de belastas parallellt med fibrerna. Moelven ser det 
inte som ett problem att bygga upp mot 20 våningar i framtiden, men för att klara det behöver 
stommen utvecklas gällande deformationer, vridningar och stabilitet. Moelven är med i 
forskningsprojektet Tall timber buildings för att ta fram lösningar för detta (Johansson, 2016a). De har 
även byggt upp en modell av Trä8-stommen i sin gamla produktionslokal där uppbyggnad av väggar 
och bjälklag framgår samt möjlighet att utföra ljudtester finns (Lindh, 2016).  

7.4 Setra	
Setra har en omsättning på över 4 miljarder kronor och 60 procent av försäljningen sker till utländska 
företag. I koncernen ingår nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker. Setras produktion av 
Plusshus, industriellt byggda hus som planelement och volymelement, sker i dessa husfabriker (Setra 
Group, 2016). Setra har även patent på ett byggsystem som heter Trälyftet, som är ett prefabricerat 
byggsystem uppbyggt av volymelement av semimassivt trä, vilket är en kombination av KL-träskivor 
och konstruktionsvirke (Landstedt, 2016b). I följande fördjupning kommer Setra Plusshus 
regelstomme som volymelement studeras vidare (se Figur 28). Setra är systemleverantörer av 
volymelement, vilket är ett slutet system. 

Setra är certifierade mot de två certifieringssystem som finns för skog och skogsprodukter, FSC och 
PEFC. Setra är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och CE för 
överenskommelser med Europanormer (Setra Group, 2016). 

 

Figur	28	–	Setras	volymelement	under	produktion	(Setra	Group,	2016).	

7.4.1 Byggprocessen	

I följande beskrivning av Setras industriella byggprocess är en byggentreprenör eller en byggherre 
lämpliga beställare, baserat på definitionen av affärssystemen av Brege (2014) (se Tabell 5). 
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7.4.1.1 Upphandling	
Setra handlas upp som systemleverantör av volymelement som nyckelfärdigt hus (av byggherre) eller 
fritt fabrik (av byggentreprenör). För att Setra ska lämna anbud till en beställare är det en fördel om 
bygglov finns för att kunna erbjuda korta handläggningstider. Det ska framgå vad beställaren av 
stommen vill bygga, vilket fördelaktigt visas genom planritningar med tillhörande beskrivning. Utöver 
det önskar Setra att det finns brand- och ljudutredningar samt tidplaner (Landstedt, 2016a).  

7.4.1.2 Projektering	
För volymelementen är det Setra som projekterar då de uppför stommen som systemleverantör. Vid 
upphandling av en stomme i volymelement sker en gränsdragning gällande vad som ingår i Setras 
arbete, exempelvis kan det finnas trappor och loftgångar som beställaren vill projektera. Beställaren av 
stommen  ska uppföra grunden och Setra informerar därför om mått på grunden, vilka laster grunden 
ska vara beräknad för och var anslutningar kommer ner (Landstedt, 2016a).  

Som systemleverantör av stommen är det Setra som har ansvaret för att krav gällande hållfasthet, 
brand, akustisk och fukt uppfylls, vilket skapar en enklare ansvarsfördelning än i de fallen när de är 
delsystemleverantör. Det är därför viktigt för Setra att redan i anbudsskede erhålla information som 
kan påverka konstruktionen (Landstedt, 2016a). 

Akustik är en viktig aspekt för en regelstomme då en lättkonstruktionsstomme lätt hamnar i 
svängningar och på så sätt ger ljudöverföringar. Setras lösning på detta är att skapa tvådelade väggar 
och tvådelade bjälklag, vilket kommer naturligt genom att volymelementen staplas på och bredvid 
varandra. Det är dock inte akustiken som är dimensionerande för bjälklagshöjderna i volymelementen 
utan det är på grund av stabiliteten och installationsdragningarna. För att få konstruktionen tät och 
fukttålig har Setra tvåstegstätade väggar med plastfolie och installationsschakt på insidan, där de 
undviker genomföringar i plastfolien (Landstedt, 2016a).  

Setra är restriktiva när det gäller att dela med sig av detaljritningar och därför har ingen detalj 
analyserats från Setra. 

7.4.1.3 Tillverkning	
Setras två husfabriker är belägna i Kristinehamn och Renholmen. Till fabrikerna inkommer 
färdigkapat och färdigmålat virke för att effektivisera tillverkningsprocessen. Vid tillverkning av 
planelement, som används i  volymelement, är steg ett att bygga vad Setra kallar för H-element, vilket 
är ett fönster som ramas in av reglar. Därefter byggs innerväggar och bjälklag upp som planelement 
där varje element förses med installationer. För att skapa volymelement skruvas planelementen ihop 
på fabrik och färdigställs med ytskikt och resterande inredning (Landstedt, 2016a). 

Setra arbetar med lean och menar att det är en ständig process att få bort steg som inte är 
värdeskapande. De förkapar, bygger på beställning och skapar ett flöde genom att samtliga stationer i 
fabriken tar lika lång tid. De håller morgonavstämningar och morgonmöten för att arbeta med 
flaskhalsar samt håller ordning och reda i fabriken (Landstedt, 2016a). 

7.4.1.4 Leverans	och	montage	
Om beställaren av stommen monterar utför de lossning, men om Setra utför montage ansvarar de både 
för leverans och lossning (Landstedt, 2016a). 
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Både Setra och beställaren av stommen kan utföra montage, men Setra föredrar att montera då det blir 
en enklare process med gränsdragningen för ansvar och därför utför Setra montage om inte 
beläggningen på deras entreprenadavdelning är för hög. Om beställaren av stommen utför montage 
behövs lyftkran för lossning av volymelementen och en montageledare från Setra går med för att 
kunna instruera hur montaget ska utföras enligt montageinstruktionerna (Landstedt, 2016a). 

Vid montaget staplas volymelementen på varandra och kopplas ihop. Det är viktigt att se till att huset 
blir tätt och det är därför viktigt det tätas mellan elementen och att skarvar utförs korrekt. Ofta används 
en vindduk och för ytterligare täthet kan drevremsor användas. Täthetsprovningar utförs för att 
kontrollera tätheten, vanligtvis på ett hus per område. Det som Setra anser vara mest kritiskt vid 
montaget är vädret på grund av att yttertaket används som väderskydd och det är därför en kritisk tid 
från det att volymelementen kläs av vid leverans till dess att taket är på plats. Ofta monterar Setra 
”tornvis” för att exponeringen för väder ska minimeras, vilket innebär att de bygger cirka 10 meter åt 
gången med full höjd och monterar tak innan nästa sektion börjar monteras. Det är egentligen en 
kostnadsfråga att Setra inte använder väderskydd i form av stora tält, men på grund av att 90 procent 
av byggnationen sker på fabrik anser de att taket är tillräckligt som väderskydd (Landstedt, 2016a). 

7.4.1.5 Schematisk	bild	av	industriell	byggprocess	
Setras industriella byggprocess för regelstommar presenteras i Figur 29. 

 

Figur	29	-	Setras	industriella	byggprocess	för	regelstommar.	
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7.4.2 Exempel	på	flerbostadshus	

Projektet är Sågen som är ett hus med 4 våningar som uppfördes 2014 i Knivsta (se Figur 30). 
Projektet används som en referens för ge en bild av projekt som uppförs av Setra. På grund av att detta 
projekt, liksom de flesta andra av Setras projekt, uppförs av Setra som totalentreprenad ovan grund 
fanns ej möjlighet att kontakta byggentreprenör om åsikt. Beställare av projektet var TB Exploatering 
AB (Setra Group, 2016). 

 

Figur	30	-	Sågen,	Knivsta	(Setra	Group,	2016).	

7.4.3 Framtid	

Setras visioner är att arbeta med något som kan kallas för “Kundanpassad standardisering”, vilket 
innebär att de har ambition att standardisera deras konstruktion i högsta möjliga grad, men att 
samtidigt behålla en flexibilitet mot beställaren. Standardiseringen ska ske genom att ha ett effektivt 
arbetssätt, att ha standardiserade längder på material och att ändringar (enligt önskemål från 
beställaren) inte ska påverka produktionen avsevärt. Det måste fortfarande vara möjligt att säkerställa 
en bra produkt. Flexibiliteten måste finnas för att beställaren ska uppleva att det är möjligt att få den 
gestaltning som de önskar (Landstedt, 2016a). 

Idag har de som högst byggt 4 våningar med sin lättstomme Plusshus. För tillfället medverkar Setra i 
ett projekt, med flertalet andra aktörer, där de arbetar uppåt 11-12 våningar höga hus och de anger att 
utmaningar med att bygga högre än idag är statiken, dynamiken, brandkrav och ljudkrav. Redan idag 
har Setra gått från upplagt till inhängt bjälklag för att klara täthet och sättningar för byggnader med 
högre höjder. Med en ökande höjd kan konstruktionen behöva bli tyngre för att klara dynamiken. En 
metod för att åstadkomma detta är genom att kombinera träreglar med KL-trä vilket genomförts i 
Trälyftet. Förutom en möjlighet att bygga högre ger Trälyftet en förbättring av inomhusklimatet då 
man genom att använda massiva träskivor, som är relativt täta, kan undvika att använda plastfolie i 
samma utsträckning. Setra lägger stora resurser på forskning för att utveckla sin produkt. Setra är även 
med i TCN som nämndes tidigare då även Martinsons medverkar i det (Landstedt, 2016a). 
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7.5 Sammanfattande	resultat	av	intervjustudie	
Resultatet av intervjustudien visar att det i dagsläget är vanligast att leverantörer projekterar och att 
byggentreprenörer utför montaget av stommen. Att leverantören ofta projekterar beror på att de 
besitter erfarenhet som är viktiga vid uppförandet av en trästomme. Det är den som projekterar som är 
ansvarig för att uppfylla krav på akustik, brand och fukt, varpå leverantörerna har lösningar för att 
uppfylla dessa krav. Gällande tillverkningen visar intervjustudien att leverantörerna arbetar med att 
effektivisera sin tillverkning genom att använda lean och de arbetar för att utveckla sin produktion mot 
högre prefabriceringsgrader. Gällande montaget är det av vikt att det utförs på ett sätt som gör att krav 
på akustik, brand och fukt uppfylls. Vidare är resultatet att byggentreprenören ofta monterar stommen 
och då ansvarar för att montaget utförs korrekt, dock tar leverantörerna ett visst ansvar genom att de 
bidrar med beskrivningar och montageledning.  

Gällande utformning av konstruktioner så har leverantörerna lagt mycket resurser på forskning och 
utveckling för att utforma stommen konstruktionsmässigt och att uppfylla gällande krav. 
Intervjustudien visar på att vissa kompromisser gjorts gällande konstruktionen, då till exempel inhängt 
bjälklag är fördelaktigt för fukt och sättningar, men att det däremot är fördelaktigt med upplagt 
bjälklag för akustik.  

Gällande byggentreprenörens roll så är den anpassningsbar beroende på vilka förutsättningar 
byggentreprenören har gällande projektering och montage. En byggentreprenör med lite erfarenhet kan 
ta en mindre ansvarsfull roll och låta leverantören utföra det mesta, medan en erfaren byggentreprenör 
kan beställa komponenter från en leverantör och därmed ta fullt ansvar. 

Till sist är resultatet att leverantörers utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft ser bra ut då 
forskning pågår för att kunna bygga högre, samtidigt som flexibla planlösningar, genom att kombinera 
stomsystem och material, är under utveckling. 
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8 Diskussion	och	slutsats	
I följande kapitel förs en diskussion kring frågeställningarna och det erhållna resultatet baserat på 
enkät- och intervjustudie samt en kort diskussion kring felkällor och framtida arbete. Det följs upp av 
en kort slutsats av arbetet. 

8.1 Diskussion	

8.1.1 Upphandling,	projektering	&	byggentreprenörens	roll	

För en beställare av en stomme är det viktigt att i ett tidigt skede hitta ett stomsystem som passar för 
det planerade projektet. Det baseras på vilken typ av verksamhet som byggnaden ska innehålla, hur 
hög byggnaden planeras byggas och vilka andra krav som ställs på byggnaden. I dagsläget byggs de 
olika stomsystemen i ungefär lika många våningar, men det kan bli en relevant faktor om något av 
stomsystemen utvecklas till att byggas ännu högre med. Regelstomme lämpar sig till småhus och 
flerbostadshus, där det för flerbostadshusen lämpas bäst till studentlägenheter och andra boenden där 
mindre spännvidder efterfrågas. Massiv trästomme lämpar sig främst till flerbostadshus, men har en 
högre flexibilitet än regelstommen gällande planlösningar på grund av att systemet kan byggas med  
större spännvidder. Pelar-balkstommar lämpar sig främst till flerbostadshus och kommersiella lokaler 
då ett system med pelare och balkar möjliggör för öppna planlösningar. När beslut har fattats kring 
stomsystem ska beställaren av stommen hitta ett affärssystem hos en leverantör som passar dem.  

För en byggherre är systemleverantör ett lämpligt affärssystem, då det innebär att leverantören av 
trästommen utför både projektering och montage till nyckelfärdigt hus. För en byggentreprenör finns 
det däremot fler valmöjligheter och valet av affärssystem baseras på förutsättningarna och önskemålen 
byggentreprenören har. Förutsättningarna beror på byggentreprenörens kunskaps- och erfarenhetsnivå 
och om det då är lämpligt att de utför projektering och/eller montage. Om nivån är låg hos 
byggentreprenören kan det vara fördelaktigt, sett till ekonomi och tid, att låta leverantören av 
trästommen projektera. I och med en ökad kunskapsnivå hos byggentreprenören kan det bli 
kostnadsmässigt lönsamt att projektera själv och detta kan även förkorta projekteringen, då exempelvis 
Martinsons anger att projekteringen är en flaskhals tidsmässigt. Önskemålen som kan påverka valet av 
affärssystem är vilken prefabriceringsgrad som byggentreprenören önskar uppföra byggnaden med. 
Prefabriceringsgraden kan dock inte väljas fritt utan de möjliga prefabriceringsgraderna för respektive 
stomsystem framgår under kapitel 4.1.2.2 i Tabell 4.  

Ett exempel på hur valet av stomsystem och affärssystem kan gå till är att om en beställare ska bygga 
flerbostadshus med studentlägenheter lämpar sig en regelstomme. Om de sedan föredrar att stommen 
prefabriceras i volymelement samtidigt som de har en relativt låg kunskap om trä så kan 
systemleverantör nyckelfärdigt hus vara ett lämpligt affärssystem på grund av att leverantören då utför 
både projektering och montage.  

För en byggentreprenör är det alltså viktigt att hitta ett stomsystem och affärssystem som passar samt 
är det viktigt att involvera leverantören av trästommen i tidigt skede på grund av att man kan ta hjälp 
av leverantörers erfarenhet och kunskap vid projektering. Den kan konstateras att den tidiga 
inblandningen av leverantör blir extra viktig för KL-trä på grund av att det inte finns någon standard 
för materialet och att man då måste projektera med rätt mått på skivorna från början. 
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8.1.2 Kritiska	aspekter	

Gällande de kritiska aspekter som framgick i arbetet med krav på akustik, brand och fukt, kan det 
konstateras att leverantörer av stomsystem har lösningar som kan uppfylla dessa krav. För att en 
byggentreprenör ska kunna utföra projekteringen krävs dock en förståelse kring dessa kritiska aspekter 
och här följer en beskrivning av vad arbetet har påvisat. 

Den låga densiteten hos trä skapar ett behov av att knutpunkter utformas på ett sätt så att 
ljudöverföringar minimeras mellan utrymmen. Resultaten pekar på att det är vanligt att använda 
tvådelade bjälklags- och väggkonstruktioner, att använda flanktransmissionslister och att använda 
fjädrande bjälklag. För projektet Herrestaskolan har lösningar med akustikplattor i tak och 
ljuddämpande väv observerats. Dessa lösningar lämpar sig dock inte estetiskt för bostadshus och det är 
tänkvärt, gällande de kritiska aspekterna, att lösningarna kan bero på vilken typ av byggnad som ska 
uppföras. 

Träets brandegenskaper gör att trä har ett dimensioneringsbart brandmotstånd, vilket går att använda i 
dimensioneringen av brandskydd. Det är även viktigt att täta knutpunkter med hänsyn till brand för att 
branden inte ska spridas i konstruktionen. Resultaten pekar på att det är vanligt att täcka 
konstruktionen med gips och att det är vanligt att täta med isolering i hålrum. Ett alternativ till detta 
observerades i Herrestaskolan där synligt trä önskades och ett tekniskt byte med sprinklers utfördes.  

Träet är relativt fuktkänsligt på grund av risk för röt- och mögeltillväxt och därför är det viktigt med 
täta och ventilerade konstruktioner samt att byggfukt undviks att byggas in. Resultaten visar att det är 
vanligt att använda tvåstegstätade väggkonstruktioner och att det i många fall används väderskydd vid 
uppförandet av en träbyggnad. I projektet Herrestaskolan har man dock gjort annorlunda då man dels 
inte använder sig av plastfolie i ytterväggen och inte heller använde sig av väderskydd under 
uppförandet av stommen. Detta skapar stora kostnadsbesparingar men det är viktigt att fuktmätningar 
då utförs på stommen under produktionen. Att låta träet utsättas för fukt för att sedan torkas ut kan 
dock orsaka sprickbildningar som inte nödvändigtvis påverkar hållfastheten men som kan vara 
estetiskt otilltalande. 

Det finns alltså flera olika lösningar på de kritiska aspekterna och det gäller att hitta lösningar som gör 
att man får den estetiska utformningen man önskar, samtidigt som att man kan tänka hållbart genom 
att exempelvis använda sprinklers som kan rädda en byggnad. Det är dock viktigt att tänka på att för 
att kraven ska uppfyllas, oavsett vem som projekterar, är det av vikt att montaget utförs på rätt sätt. En 
byggentreprenör med lite erfarenhet bör därför lägga resurser på att utbilda sina yrkesarbetare och 
utveckla en förståelse kring varför montaget måste utföras på ett visst sätt. Ett alternativ är att låta 
leverantören, som har erfarenhet, montera stommen.  

8.1.3 Träets	konkurrenskraft	

Den främsta konkurrensfördelen för trä ligger i miljöfrågan, att träet är ett förnyelsebart material med 
låg energiåtgång och låga koldioxidutsläpp vid tillverkning, samtidigt som materialet fungerar som en 
kolsänka under hela träets kretslopp. I samhället finns en ökad vilja att arbeta med hållbara material 
och det märks på flera sätt. Bland annat kan det konstateras att byggentreprenörer som inte har någon 
tradition att bygga med trä är intresserade av detta. Det är dock av vikt att byggentreprenörer bygger 
upp sin kunskap och utbildar sina anställda innan de ger sig in i träbyggandets värld. Leverantörer ser 
att branschen vill bygga mer med trä och många arbetar därför för att bygga ut sin produktion för att 
tillgodose denna ökade efterfrågan. 
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En annan tydlig konkurrensfördel för trä är att det är applicerbart på ett industriellt byggande och i 
enkäterna svarade samtliga leverantörer att lean är någonting de arbetar med. Det är därför viktigt att 
förstärka denna fördel för att kunna konkurrera prismässigt mot andra material. Det kan ske genom att 
utveckla det industriella byggandet med höga prefabriceringsgrader samt att arbeta mot förkortade 
produktionstider och reducerade kostnader genom att arbeta med lean-verktyg i fabriken och på 
byggplatsen. Det är dock viktigt att behålla en flexibilitet mot beställare genom att standardisera på ett 
sätt som fortfarande skapar en anpassningsbarhet till beställarens krav på gestaltning och utformning. 

Ytterligare konkurrensfördelar lyftes fram från byggentreprenörer och byggherrar som uppfört 
stommar i trä. De gav nämligen en positiv bild av att arbeta med trä, trots att de inte arbetat med stora 
träprojekt tidigare. De positiva aspekterna som lyftes var arbetsmiljö, samarbetet med leverantören av 
träet, den förkortade produktionstiden och miljön. Arbetsmiljön blev bättre till följd av att träets låga 
densitet leder till mindre tunga lyft, att spika är mer ergonomiskt än att plugga, skruva och svetsa samt 
att inomhusklimatet var behagligt under byggtiden. Eftersom byggentreprenörer som är nya på att 
bygga i trä är positiva till det kan det dels innebära att de kommer fortsätta att bygga i trä och 
möjligheten att de kommer sprida ordet om träets fördelar till andra byggentreprenörer ökar.  

För att öka träets konkurrensfördel ytterligare behöver möjligheterna att kombinera de olika 
stomsystemen utvecklas, för att kunna erhålla en varierande miljö. Det kan utöver flexibilitet skapas 
en konkurrenskraft kostnadsmässigt genom att regelstomme, som i dagsläget är den billigaste 
stommen, används till de mindre utrymmena i en byggnad även då exempelvis pelar-balkstomme är 
nödvändigt för den övriga byggnadsvolymen. Det här har exempelvis utvecklats i ett projekt där ett 
pelar-balksystem kombinerats med volymelement. Det är även viktigt att kombinera olika 
byggprodukter i trä med varandra för att uppnå högre prestanda hos stommen, exempelvis att limträ 
används i regelstomme eller massiv trästomme av KL-trä för att erhålla större spännvidder. Det här 
kan konstateras att många leverantörer redan gör i dagsläget. 

Slutligen, för att träets konkurrenskraft ska ökas är det även viktigt att utveckla möjligheterna att 
bygga högre, då en stor inflyttning i större städer ställer krav på att optimera markytor. Under 
intervjuerna med leverantörerna gavs en positiv bild av att kunna bygga högre i framtiden, men att 
lösningar för sättningar, akustik och brand behöver utvecklas. För att kunna bygga högre kan 
kombinationer med andra tyngre material vara en rimlig väg, då det gör det enklare att ta upp de 
horisontella lasterna som vinden genererar vid högre byggnader. Det kan konstateras att leverantörer 
idag har börjat kolla på dessa möjligheter, bland annat genom att hisschakt i betong i förekommande 
fall används i pelar-balkstommar och att pågjutningar av betong i bjälklag blir vanligare. Alltså, 
genom att utnyttja träets fördelar gällande miljö, industriellt byggande, arbetsmiljö, förkortad 
produktionstid och att utveckla möjligheterna att bygga flexibla inomhusmiljöer och bygga högre, så 
kan träet vara en konkurrent till de andra byggmaterialen på marknaden idag.  

8.2 Felkällor	
En möjlig felkälla är att de leverantörer som analyserats ger en alltför positiv bild av respektive 
stomsystem och byggprodukt som de representerar. Den mänskliga faktorn är en annan möjlig felkälla 
i detta arbete på grund av att det är enkät- och intervjubaserat. Det finns en risk för feltolkningar från 
antingen vår eller en intervjuad persons sida.  
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8.3 Framtida	arbete	
Det här examensarbetet ger en översikt av marknaden idag och det finns därför många områden att 
studera vidare för en byggentreprenör. Det kan exempelvis vara konstruktionslösningar för att bygga 
högre hus i trä samt hybrider av trä och andra material. 

8.4 Slutsats	

Syftet med detta examensarbete är att förse byggentreprenörer och byggherrar med information som 
kan möjliggöra för fler att uppföra byggnader i trä. Studierna visar att det är viktigt att en beställare av 
en stomme tar beslut om vilken typ av stomsystem som lämpar sig för byggnaden de ska uppföra och 
även vilket typ av affärssystem som passar deras kunskaps- och erfarenhetsnivå samt vilken 
prefabriceringsgrad de önskar. Gällande de kritiska aspekterna vid uppförandet av en träbyggnad, 
akustik, brand och fukt, så kan konstateras att leverantörer har utvecklat lösningar för att uppfylla 
gällande krav. För en byggentreprenör som ska projektera trästommar är det dock extremt viktigt att 
förstå hur knutpunkter och uppbyggnader ska utformas för att uppfylla kraven och den här studien 
påvisar att det kan variera mellan olika stomsystem och beror på vilken verksamhet som byggnaden 
ska innehålla vilka lösningar som passar. Resultatet visar också att det är av vikt att montaget utförs 
korrekt för att kraven ska uppfyllas och att det därför är viktigt att byggentreprenörer utbildar sina 
anställda.  

Trä är ett relativt dyrt material och hämtar därför sin konkurrenskraft genom andra aspekter. Utöver 
konkurrenskraften genom förnyelsebarheten och minimerad miljöpåverkan möjliggör träets låga 
densitet ett antal fördelar, bland annat möjligheten till höga prefabriceringsgrader och applicerbarhet 
på den industriella byggprocessen med lean-verktyg. Byggentreprenörer som byggt med trä ger en 
positiv bild gällande montaget och samarbetet med leverantören. För att öka träets konkurrenskraft 
ytterligare är det dels av vikt att utveckla möjligheterna som den låga densiteten skapar, men det är 
även viktigt att utveckla flexibiliteten hos trästommar genom att möjliggöra att stomsystemen 
kombineras med varandra samt att utveckla möjligheten till att bygga högre byggnader med 
trästomme.  
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Bilaga	A	–	Enkät	Trästommar	

Enkät	Trästommar	
Markera	alternativ	som	stämmer	med	ett	kryss	i	rutan,	alternativt	markera	alternativet	med	

en	annan	färg.	Flera	alternativ	kan	kryssas	i	på	vissa	frågor.	Lämna	gärna	kommentarer	

och/eller	hänvisa	till	bifogade	dokument.	Ju	mer	kommentarer	desto	bättre!	Om	

kommentarrutan	inte	räcker	till	så	hänvisa	till	separat	sida	med	ytterligare	kommentarer.	

	

	

	

	

	

Företag:	 	 	 	 	 	 	

	

Namn:	 	 	 	 	 	 	

	

Mailadress:	 	 	 	 	 	 	

	

Telefonnr:	 	 	 	 	 	 	

	

	 	



1) Vilka	typer	av	produkter	går	att	beställa	hos	er?	

Systemlösningar:	

			1.	Massiv	trästomme,	planelement		

			2.	Massiv	trästomme,	volymelement	

			3.	Pelar-Balk	system	

			4.	Träregelstomme,	planelement	

			5.	Träregelstomme,	volymelement	

			6.	Annat:		 	 	 	 	 	

	

Komponenter	

			LT-balkar	

			KLT-skivor	

			Annat:	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	

2) Om	flera	alternativ	kryssats	i	Fråga	1.	Går	dessa	att	kombinera?	

			Ja	

			Nej	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	

Kommentar:			 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	

Om	Ja,	vilka?		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	



3) Går	era	system	att	kombinera	med	komponenter	från	andra	leverantörer	av	trä?	

			Ja	

			Nej	

	 	 	 	 	 	 	

	

4) Vilka	typer	av	tjänster	erbjuder	ni	utöver	tillverkning?	

			Projektering	av	stommen	

			Montering	av	stommen	

			Annat:	 	 	 	 	 	

	

5) Kan	den	som	beställer	trästommen	själv	utföra…	

…projektering?	 Ja	 	 Nej	 	

…montering?	 Ja	 	 Nej	 	

	

	

	 	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	



6) Har	ni	något	projekt	nära	Stockholm	eller	Uppsala	som	ni	levererar	till	just	nu?	

			Ja	

			Nej	

	

7) Hur	mycket	kan	ni	på	ett	ungefär	producera	per	år?	

	

	 	 	 	m2	

	

8) Hur	många	våningar	har	ni	som	mest	byggt/levererat	till?	
Systemnummer	är	det	nummer	som	står	i	fråga	1	innan	systemet.		

Exempelvis	har	pelar-balk	system	nr.	3		

Kommentera	gärna	med	projektnamn	och/eller	bifoga	information	om	projektet.	

	 		 st	våningar	med	systemnr.		 	

	 		 st	våningar	med	systemnr.		 	

	 		 st	våningar	med	systemnr.		 	

	 		 st	våningar	med	systemnr.		 	

	 	 	 	

	 	

Om	Ja,	vilket/vilka	då?	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	



9) Använder	ni	er	av	Lean	i	produktionen?	
”Lean	Production	är	en	filosofi	om	hur	man	hanterar	resurser.	Syftet	med	Lean	är	att	identifiera	och	eliminera	

alla	faktorer	i	en	produktionsprocess	som	inte	skapar	värde	för	slutkunden”	

			Ja	

			Nej	

	

	 	

Kommentar:	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	


