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Nordiskt träbyggande är idag i världsklass! 
För att ytterligare stärka Sveriges position har
regeringen tillsatt kommittén Nationella 
träbyggnadsstrategin med uppgift att främja 
användningen av trä i byggandet och då med 
särskilt fokus på stora konstruktioner. 

Intresset för stora träkonstruktioner ökar starkt bland
både privata och statliga byggherrar. För att trä ska
kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ ges yrkes-
verksamma nu möjlighet till fortbildning – en unik 
möjlighet för byggherrar, arkitekter, konstruktörer och
entreprenörer att ta del av de senaste rönen och er-
farenheterna av att bygga flervåningshus och andra 
större byggnadsverk med modern träbyggnadsteknik. 

För tio år sedan ändrades byggnadsnormerna och det 
blev återigen tillåtet att bygga höga hus i trä. Därmed 
finns ett decenniums erfarenheter att dela med sig 
av samtidigt som det nu startas upp en mängd 
träbyggnadsprojekt runt om i landet. Några av dessa 
projekt ska fortbildningen följa i teori och praktik. 
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KVARTERET PLOGEN, UMEÅ.



FORTBILDNING 
I MODERNT TRÄBYGGANDE 

Fortbildningen sker i samverkan med Växjö, Falun och
Skellefteå kommuner i så kallade INITIATIVPROJEKT 
som erbjuder fortbildning kring pågående träbygg-
projekt, se sidorna 20-25. 

Syftet med fortbildningen är att ge inspiration till att 
använda de nya möjligheter modernt träbyggande er-
bjuder. Projekten presenterar de senaste kunskaperna, 
erfarenheterna och utvecklingen och kopplar dessa 
till genomförandet och byggandet av flervånings 
bostadshus med trästomme i 4-6 våningar.

Målet är att presentera erfarenheterna kring alla faser i 
byggprocessen – från programarbete, via projektering 
och konstruktion, till förvaltning av färdig byggnad 
direkt kopplat till initiativprojekten. Detta presenteras 
i en serie av 9 seminarier och workshops om teknik 
och processfrågor samt kontinuerligt i virtuella 
klassrummet, www.trabyggnadskansliet.se
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HUS M, TRÄFORSKNINGSCENTRUM, VÄXJÖ.



TRÄBYGGNADSDAGAR ÖVER HELA LANDET

Fortbildningen knyter an till träbyggnadsdagarna 
– den inspirations- och utbildningsturné som 2006 
rullar ut över hela landet. I samverkan med BFAB 
arrangeras parallellt också kostnadsfria företagsförlagda 
halvdagskurser, för att väcka intresse
för trä som material i stora byggnationer och uppdate-
ring i modern träbyggnadsteknik. Aktuella exempel lyfts 
fram av träbyggnadskunniga arkitekter, byggare och 
konstruktörer. 

Hämta inspiration och all dokumentation på 
www.trabyggnadskansliet.se

LANDSOMFATTANDE TÄVLING
I TRÄBYGGANDE

För att få till stånd intressanta förebilder och uppmärk-
samhet har det utlysts en landsomfattande tävling i 
modernt träbyggande. Förutom de tre initiativprojekten 
har kommuner och byggherrar landet runt, bjudits in 
att samverka kring olika träbyggnadsprojekt. Dessa 
projekt kommer att vara bidrag i tävlingen och samtidigt 
kommer erfarenheter och resultat att presenteras 
på fortbildningens seminarier och i det virtuella 
klassrummet.
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KVARTERET APOTEKAREN I CENTRALA NYNÄSHAMN



.--

VI VÄLKOMNAR ALLA YRKESVERKSAMMA 
– FRÄMST INOM BOSTADSBYGGANDET

Målgruppen för fortbildningen är i första hand bestäl-
lare, förvaltare, arkitekter och konstruktörer och övriga 
projektörer samt projektledare och entreprenörer. 

Yrkesverksamma som deltar i fortbildningen får tillgång 
till erfarenheter från modernt träbyggande och kan 
följa projekten på plats och i det virtuella klassrummet 
på nätet, vilket ger deltagarna en kostnadseffektiv 
kompetensutveckling.

MEDVERKANDE 
MED HÖGSTA KOMPETENS

Forskare och sakkunniga följer kontinuerligt flertalet 
av de träbyggprojekt som pågår i landet. Fortbildningen 
är knuten till universitet och högskolor samt SP Trätek.
Genom detta sker en koppling till den pågående forsk-
ning som finns inom träbyggnadsområdet. De med-
verkande föreläsarna på seminarierna är de beställare,
arkitekter och ingenjörer som är knutna till initiativ-
projekten samt forskare och specialister med erfaren-
heter av genomförande av träbyggnadsprojekt.
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INRE HAMNEN, SUNDSVALL.



 DELTAGARE I FORTBILDNINGEN FÅR:

•  Tillgång till aktörernas egna erfarenheter kring    
 ett pågående träbyggnadsprojekt.

• Insikt i möjligheterna att använda trä som stom- och  
 ytmaterial i flervåningshus.
 
• Kännedom om olika konstruktiva och funktionella  
 lösningar och metoder som används i en industriell  
 träbyggprocess.

•  Inblick i vad som kan ligga i rollen som byggherre,  
 arkitekt och byggare för att planera, projektera och  
 genomföra ett avancerat träbyggprojekt.

•  Träffa aktörer i olika träbyggprojekt och knyta   
 kontakter med andra deltagare.

•  Kunskap om pågående svenska utvecklingsinsatser  
 och presentation av senaste forskningen inom   
 träbyggande. 
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TIDPLAN PRELIMINÄR 

Planerings- 
och besluts-
processen

Miljö- och 
livscykelmål

Förvaltar- 
och 
boende- 
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Förvaltning av trä-
hus – hållbarhet 
och livscykelkost-
nader

SEMINARIEUPPLÄGG
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underlag

Byggnads-
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Upp-
handling

Idé/vision Anbud

Projektering

Produktion

Förvaltning
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1 juni
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vår
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höst
2006
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vår
2007

höst
2007

Byggsystemets tekniska 
lösningar och prestanda
– funktionella lösningar 
i slutproduktenTrähusarkitektur 

– form, funktion 
och estetik

Byggprocess för 
god totalekonomi



 SÅ GÅR FORTBILDNINGEN TILL
 Utbildning sker via 9 seminarier i Växjö, Falun och  
 Skellefteå. Seminarierna kommer att hållas i närheten  
 av byggprojekten. Varje seminarium omfattar 6 timmar  
 schemalagt program som avrundas med parallella  
 workshops där det ges möjlighet att fördjupa sig inom 
 valda kunskapsområden.

 I workshops presenteras de senaste kunskaperna om:

•  Byggsystem
•  Konstruktiv utformning
•  Installationer
•  Arkitektur
•  Brand
•  Ljud
•  Boendekvalitet
•  Förvaltningsekonomi och hållbarhet
•  Prefabriceringsstrategi och industriellt byggande
•  Miljöbeskrivningar

 Från det att byggena kommer igång görs studiebesök 
 vid alla seminarietillfällen.
 I anknytning till seminariet hålls också leverantörs- 
 träffar och företagsaktiviteter i syfte att odla nätverk!
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RIDHUS, GRIMSTA/STOCKHOLM



Första fortbildningsdelen  
PROGRAMSKEDET

 Planerings- och beslutsprocessen.
•  Hur har planarbetet gått till?

•  Ställer stadsbyggnadskontoren speciella krav på   
  flervånings trähus?

  Trähusarkitektur: form, funktion och estetik.
•  Hur har arkitekten arbetat?

•  Ställer trästommen särskilda krav på utformningen   
  av byggnaden?

  Miljö- och livscykelmål.
•  Hur resonerar man kring miljöfrågor och flervånings  
  trähus? 

•  Vilka miljöargument finns det kring trähusbyggande?

15



HÖGHUSBYGGNATION I TRÄ.



 Andra fortbildningsdelen 

 BYGGSKEDET

 Byggprocess för god totalekonomi.
•  Utredning av produktionsprocessen.

•  Hur fungerar byggsystemet som helhet och vilka   
 utvecklingsområden finns?

•  Logistik, byggplatsarbete och prefabricering.

•  Krav på ett industriellt träbyggande.

 Byggsystemets tekniska lösningar 
 och prestanda – funktionella lösningar 
 i slutprodukten.
•  Presentationer och redovisning av konkreta bygg-
 tekniska lösningar gällande bärighet, stabilitet, 
 brand, ljud och fukt.

•  Rekommendationer för vidareutveckling av   
 byggsystemen ur teknisk och ekonomisk synpunkt.

•  Vilka funktionskrav upplevs svåra att uppfylla 
 och varför?
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FEMVÅNINGSHUS, VÄLLUDDEN, VÄXJÖ.



 Tredje fortbildningsdelen    
 FÖRVALTNING

 Förvaltar- och boendekvalitet.
•  Slutkundens förväntningar och upplevelser.

•  Beställarens kvalitetskrav och förväntningar på 
 slutprodukten.

•  Utvärdering av total byggkostnad.

 Förvaltning av trähus 
 – hållbarhet och livscykelkostnader.
•  Redovisning av uppskattad livscykelkostnad. 

•  Utvärdering av val av invändigt och utvändigt ytskikt, 
   vad som varit styrande.

•  Förväntningar på val av energisystem för värme, 
 ventilation och el.
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VALLEN
Initiativprojektet i Växjö. 



KORT PROJEKTBESKRIVNING VALLEN: 
Kvarteret Vallen ska bli totalt 99 st lägenheter fördelade på 
12 byggnader med hyresrätter, kooperativ hyresform och
eventuellt bostadsrätter. Projektet har delats in i två etap-
per, etapp 1 är hus 1-7 med 56 lägenheter och 7200 m2 
BTA och etapp 2 är hus 8-12 med 43 lägenheter och 5400 
m2 BTA. Kvarteret Vallen ska byggas på området utmed 
Söderleden, mellan Södra Bergundasjön och Växjösjön. 

BYGGHERRE: 
Växjöhem AB.

PROJEKTÖRER (hittills): 
LBE Arkitekt AB, projektledning och rambeskrivning stomme. 
QPG. Arkitekt och rambeskrivning bygg.
02Landskap arkitektkontor AB, landskapsarkitekt och 
rambeskrivning mark. 
FLK AB, rambeskrivning VVS och styr. 
WSP Elteknik, rambeskrivning El/tele och Hiss.

ENTREPRENADFORM: 
Beställaren upphandlar stomentreprenad innan övriga 
entreprenörer handlas upp, sedan  kommer byggentre-
prenören att ta över avtalen med entreprenörerna i en 
totalentreprenad. 

PRELIMINÄR TIDPLAN: 
Stomförfrågan genomfördes i mars 2006. 
Anbudsförfrågan övriga entreprenader augusti 2006. 
Upphandling september 2006.
Byggstart markarbeten november 2006.

FÖR MER INFORMATION: 
www.vallebroar.se
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Ska man bygga i trä ska man rita för trä!
PER NYBERG, VD KOPPARSTADEN AB. 
Citat FaluKuriren

HYTTKAMMAREN
Initiativprojektet i Falun. 

” ”

Tidig skiss från SWECO FFNS.



KORT PROJEKTBESKRIVNING HYTTKAMMAREN:
Projekt Hyttkammaren består av ca 40 lägenheter, 3000 
m2 BOA, fördelade på  två rektangulära byggnader. 
Lägenheterna blir 2:or, 3:or och 4:or med kök, balkong 
och uteplats på bottenplan. Alla lägenheter får individuell 
mätning av förbrukning av el, varmt och kallt vatten samt 
förberedelse för värmedebitering. 

Bestämt är att stommen ska uppföras med massivträteknik.

Detaljplanen styr här byggnadernas geometriska form, 
däremot är stommaterialet valfritt. Utformning avgörs 
med entreprenadtävling. 

Ljudklass B eftersträvas! 

Boendeformen blir hyresrätt.

BYGGHERRE: 
KopparStaden AB. 

PROJEKTÖRER (hittills): 
Inget upphandlat i detta skede.
Sweco FFNS har, för KopparStadens räkning, tagit fram 
skisser på hur byggnaderna skulle passa in i området. 

ENTREPRENADFORM: 
Totalentreprenadtävling.

PRELIMINÄR TIDPLAN: 
Förslagen i entreprenadtävlingen ska vara inne i augusti 
2006. Byggstart beräknas till vintern 2006 och inflyttning 
ska ske i början av 2008.

FÖR MER INFORMATION: 
Se Dalarnas Träår via www.dalarna.se
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ÄLVSBACKA STRAND
Initiativprojektet i Skellefteå. 



KORT PROJEKTBESKRIVNING ÄLVSBACKA STRAND: 
Det blir totalt 102 lägenheter fördelade på 7 byggnader. 
I första etappen byggs 54 lägenheter – 3 flerbostadshus 
i 6+1 våningar mellan strandbrinken och Lindgatan. 
I etapp 2 byggs ytterligare 4 hus längs Aldergatan. 
Det blir 48 lägenheter i fyra våningar.

INBJUDNA AKTÖRER: 
Bl a SKEBO, HSB, Riksbyggen, Byggiträ. 
De som valt att anta inbjudan och gå vidare är Riksbyggen 
och Byggiträ som i sin tur består av Martinsons Trä, 
Lindbäcks Bygg, White Arkitekter och Swelite.

ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad. 

PRELIMINÄR TIDPLAN:
Detaljplanen har antagits i nämnden och nu återstår 
beaktandet av inkomna synpunkter. Projekteringen sker 
parallellt med denna process och byggstart bör kunna 
ske under sommar/höst 2007.

FÖR MER INFORMATION:
www.skelleftea.se
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Fortbildningsprogram



UPPDATERA DIG I 
VIRTUELLA KLASSRUMMET
Fortbildningen kommer, utöver seminarier och work-
shops, att dokumentera erfarenheter från initiativ-
projekten i bild, text och film på Internet i vårt så 
kallade Virtuella klassrum. På så sätt blir kunskaperna 
extra lätttillgängliga. 
Det finns personer knutna till fortbildningen med 
övergripande ansvar för att säkerställa och genomföra 
denna dokumentation.
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Högskolan Dalarna
Matematik, naturvetenskap och teknik, Byggteknik
791 88 Falun, tel 023-77 88 32

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Bygg och mekanik
Box 857, 501 15 Borås, tel 033-13 45 16

Växjö universitet
Skog och träteknik
351 95 Växjö, tel 0470-70 85 72

Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion - Träbyggnad
971 87 Luleå, tel 0920-49 19 76

Välkommen med intresseanmälan!
Mer information om fortbildningsprogrammet finns på 
www.trabyggnadskansliet.se

Önskar du få inbjudan till kommande seminarier och 
aktiviteter – skicka kontaktuppgifter till: Jenny Sundkvist, 
Luleå tekniska universitet. Mail: jenny.sundkvist@ltu.se

Nationella träbyggnadsstrategins

FORTBILDNINGSPROGRAM

Fortbildningen är ett samarbete mellan Regeringskansliet/Nationella 
träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli samt följande:


