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Vi presenterar det moderna 
träbyggandet med det breda 
perspektivet att inkludera allt som 
skogsnäringen genererar – inkl. 
dess konsekvensprodukter 

Skogsindustrin – en naturlig del av Sverige 

De sågade trävarorna är skogens 
filéer, flisen dess köttfärs och grot 
och bark dess inälvor och hud – 
allt kommer till användning  i ett 
hållbart samhälle……. 

Men vad menar vi då med ett hållbart samhälle ? 



Vi behöver en definition – vad är hållbart samhällsbyggande 

Gro Harlem Brundtland var norsk 
miljöminster och statsminister flera 
gånger men går till historien för 
Brundtlandsrapporten 1987 där 
begreppet “hållbarhet” definieras  

Report of the World Commission of 
Environment and Development: 
“Our common future” – ett 
basmaterial för Rio 1992 och Kyoto 
1997 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers  möjligheter att tillgodose sina.. 



De tre dimensionerna av hållbarhet……… 

Ekologisk hållbarhet  – att långsiktigt  bevara vattens, 

jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att 
minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad 
den klarar  

Social hållbarhet – att bygga ett långsiktigt stabilt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 
uppfylls. 

Ekonomisk hållbarhet – att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt……. 
 



Byggarbetsplats Stockholmstrakten aug 2008 

Vårt traditionella husbyggande är inte ekonomiskt hållbart 

Det sker med skråväsendets 
medeltida organisation och 
arbetsuppdelning 

Modern teknik och logistik 
har inte implementerats i en 
sektor där reell konkurrens 
saknas 

I bostadspolitiken har boende 
gått från samhällsfråga till 
individfråga – från behov till 
konsumtionsförmåga 

Det hjälper inte med 
“Skärpning gubbar” 



50-70% av Sveriges 
bostadsbyggande i 
flerfamiljshus utförs av 4 
företag i egen regi – nästan 
allt säljs som bostadsrätter 

Dessa företag koncentrerar 
sin verksamhet till tillväxt-
regionerna – men prisnivån 
sprids till hela landet via 
byggmaterialindustrin och 
underentreprenörerna 

KPI, (RPI, retail price index) 

Apartment price index 

Utan styrning, produktivitetsutveckling och 

konkurrens stiger priset snabbt …. 



“Industriellt byggande” är starkt 
och negativt kopplat till miljon-
programmets byggande med den 
tidens teknik och samhällsideal.. 

Det finns alternativa produktionsmetoder….. 

Med datorstyrd projektering och 
produktion är industriellt 
byggande inte längre VAD du pro-
ducerar utan HUR du producerar.   
I verkstadsindustrin kallas det 
plattformar…….. 



med träbyggnadsteknik som bryter det traditionella 
organisationsmönstret ……. 

Det finns idag alternativa produktionsmetoder….. 



Det verkar behövas  industrialister för att 
driva en industriell byggutveckling ….  För 
detta handlar väldigt mycket om kultur….. 

Den ”traditionella byggindustrin” har inte klarat av att 

förändra sin byggprocess….. 



Att trä som systembärande material skulle påverka 

byggprocessen var inte på agendan när det moderna 

träbyggandet startade på 1990-talet.. 

Svartlamoen, Trondheim (foto Ekologibyggarna) 



Trämaterialets egenskaper har även historiskt lett 

utvecklingen mot industriell tillverkning….. 

”Starkt i förhållande till sin egen vikt” 

Nu utvecklas förtillverkning av och 
för de byggnader som tidigare inte 
varit tillåtna att uppföra med 
trästomme     ”det moderna 
träbyggandet ” 

I början av 1900-talet var det för 
småhusen möjligheten att 
transportera förtillverkade kompo-
nenter som ledde till en ny industri…   
 
Limträindustrin följde upp med 
komponenter till järnvägsstationerna 



 ”att bygga ett badrum……” 

Yrkeskategori     Arbetsmoment      leverantör 

Betongarbetare 2    egen    

Rörläggare 2    underentr    

Mattläggare 1    underentr    

Kakelsättare 1   underentr    

Målare 1   underentr    

Elektriker 2    underentr    

Snickare 2   egen    

 

 

Exempel på en produktionsprocess i byggindustrin…. 

Den avgörande skillnaden mellan traditionellt och 

industriellt byggande är sättet att organisera produktionen 



Integrerad IT-design 
Golvtillverkning  

Plattläggaren  Väggar och beslagning  

Ett annat sätt att producera samma produkt …….  



Produktionsplatsen  Sammansättning  

Kvalitetskontroll Leverans 



   

 

 

Slutmontering 

Arbetstiden är 5 - 10% av 
den tid som åtgår med  
traditionell skråbaserad 
byggmetod….. 



Produktionskapaciteten byggs nu ut, 
liksom kapaciteten att projektera 
projektanpassade lösningar 

Det moderna träbyggandet; hallar, publika lokaler, 

kontor mm …. 

Drivkraften är de höga stålpriserna 
som ökar efterfrågan på 
limträstommar. Limträproducenterna 
satsar på ökad användning inom 
landet istället för export ……   



Det moderna träbyggandet; hallar, publika lokaler, 

kontor mm …. 

Totalentreprenör HMB, limträstomme Moelven/Töreboda 

De största hallbyggnaderna  är ofta träbyggnader……  
 



Det moderna träbyggandet; hallar, publika lokaler, 

kontor mm …. 

Totalentreprenör Peab, limträstomme Martinsons Byggsystem 

Experium – norra Europas största upplevelsecentrum 
byggs i Lindvallen, Sälen……… 



Kv Uppfinnaren, Växjö Universitet 
limträstomme Martinsons Byggsystem 

Det moderna träbyggandet; hallar, publika lokaler, 

kontor mm …. 



Massivträelement är skivor 
i storformat – uppbyggda 
av flera korslimmade 
träskikt  

Nya byggkomponenter: Massivträ för stora 

spännvidder i bostäder och lokaler…….. 



Storelementtekniken 
ger nya statiska 
förutsättningar med 
stora spännvidder – 
och nytänkande 
arkitekter och 
konstruktörer kan 
utnyttja möjligheten 

Massivträ – komponenter med nya tekniska möjligheter  



Ett exempel på enkla 
träkonstruktioner för 
stora spännvidder…… 

Massivträ – komponenter med nya tekniska möjligheter  



Det moderna träbyggandet; infrastruktur/broar…. 

Sävar, Umeå   Martinsons Träbroar 

För 15 år sedan fanns inte ens tanken att bygga träbroar med 
full bärighetsklass………  
 
 

Nu kör dagligen 60 tons 
timmerlastbilar över 
denna bro vars spännvidd 
är 35 meter………  
 
 
 



Det moderna träbyggandet; infrastruktur/broar…. 

 Skutgränd Umeå   Martinsons Träbroar 

Drivkraften för denna 
utveckling är återigen ett 
industriellt byggande - och 
en mycket kort montagetid                                    

Det betyder mycket när 
järnvägar och trafikleder 
skall överbyggas……..här 
230 meter över väg och 
järnväg.  
Montagetid över järnväg: 
45 minuter…… 
 



Det moderna träbyggandet; påbyggnader …. 

Efterfrågan på centralt beläget boende och verksamhetslokaler är 
stor - tredimensionell fastighetsbildning ger nya möjligheter  ……   

Bostäder på Postgirot, Stockholm Totalentreprenör Peab 



En trästomme väger ca 1/3- del av 
motsvarande med betong 

Det moderna träbyggandet; påbyggnader …. 

Med dimensionerande last på 
bjälklagen blir lastökningen ca 50%  

En träpåbyggnad kan därför ofta 
bäras av den befintliga stommen 
utan förstärkning……… 



Det moderna träbyggandet; påbyggnader …. 

Påbyggnader kan ske med olika 
träbyggnadstekniker …. en 
limträstomme  är mycket flexibel ……   

Hyresgästerna kan bo kvar i huset 
under påbyggnaden – alla 
byggkomponenter lyfts in  



Följer vi hållbarhetsdefinitionen skall vi i nyproduktion ta 
hänsyn till alla klimatpåverkande aspekter av vårt 
samhällsbyggande 

Byggande ur ett ekologiskt perspektiv 

I den redan byggda miljön kan vi delvis förenkla analysen 
och fokusera på energieffektivisering – klimatpåverkan av 
produktionsfasen har ju redan skett 

I Malmfälten kommer en mycket större andel 
bostäder och byggnader att nyproduceras i 
framtiden än genomsnittligt i Sverige  



Följer vi hållbarhetsdefinitionen 
skall vi i nyproduktion ta hänsyn till 
alla klimatpåverkande aspekter av 
vårt samhällsbyggande 

Byggande ur ett ekologiskt perspektiv 

I den redan byggda miljön kan vi delvis 
förenkla analysen och fokusera på 
energieffektivisering – klimatpåverkan 
av produktionsfasen har ju redan skett 

I Malmfälten kommer en mycket större andel 
bostäder och byggnader att nyproduceras i 
framtiden än genomsnittligt i Sverige  



Så här ser klimatpåverkan ut av nybyggda bostäder 

Materialet kommer från en 
bostadsproducent som ger sina 
kunder information om projektets 
klimatpåverkan. 

Man bör kanske tillägga att detta 
är ett hus med betongstomme i 
Nyköping….. 



Diagrammet visar klimatpåverkan 
från produktionsfasen och 
driftfasen, den senare uppdelad på 
el och fjärrvärme….. 

Så här ser klimatpåverkan ut av nybyggda bostäder 

Producentens budskap är att om 
elenergin köps som miljöel minskar 
klimatpåverkan med 25%..... 

Om fjärrvärme produceras av 
biomassa – som i Gällivare – blir det 
ingen klimatpåverkan alls av 
uppvärmningsdelen…. bara produk-
tionsfasens klimatpåverkan kvarstår 



Så här ser klimatpåverkan ut i produktionsfasen 

Den helt dominerande klimatpåverkan i produktion sker via 
cement/betong 



…men det kan bli ännu bättre……… 

Om huset hade haft en trästomme 
skulle klimatpåverkan för detta 
projekt varit avsevärt lägre….. På 
god väg mot “Near to Zero” 

Dessutom - när ett trähus rivs ger 
materialets destruktion/ 
förbränning energi som kan 
användas om man har tillgång till 
ett kraftvärmeverk som i Gällivare.  
Vi kommer redan med dagens 
teknik nära ett klimat-neutralt 
husbyggande…. 



Biomassan i driftfasen….. 

Den svenska skogen och dess konsekvensprodukter är 
en stor nationell tillgång ur ett hållbarhetsperspektiv– 
insatt i både produktionsfas och driftsfas ger den Sverige 
unika möjligheter…. 



Summering: Med trä i husbyggande och energisystem 

kommer Malmfälten att kunna genomföra ett hållbart 

samhällsbyggande….. 

Viktigt att energiproduktion och 
förbrukning ses i samverkan:  
 
I Tyskland är inte en elbil en bra 
klimatlösning om elen är 
producerad av kol.  
 
Gasbilen är där ett bättre 
alternativ kombinerat med 
lågenergihus (som minskar 
användningen av 
uppvärmningsgas) 



Det kan vara resursslöseri (= ej ekonomiskt hållbart) att gå 
för långt i ambitionen att minska energiförbrukningen i 
nyproduktion  -  analysen bör alltid inkludera det 
värmeproducerande systemets kapacitet och klimatpåverkan  

Summering: Med trä i husbyggande och energisystem 

kommer Malmfälten att kunna genomföra ett hållbart 

samhällsbyggande….. 



Betong är ett mycket bra och nödvändigt material för vissa 
konstruktioner. Men på grund av stora CO2-emissioner vid 
tillverkning av cement bör det ersättas av trä där så är möjligt  

Stål är ett annat material som världen behöver trots 
betydande tillverkningsemissioner – råvaran är basen för att 
bygga ett hållbart samhälle i Malmfälten.  
 
                      Utnyttja den - exportera den !!!  

Summering: Med trä i husbyggande och energisystem 

kommer Malmfälten att kunna genomföra ett hållbart 

samhällsbyggande….. 

För Malmfälten ger järnmalmen Social hållbarhet – att 

bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. 


