
Var är då branschen om 10 år? Kommer vi 
fram till ”slutdestinationen Mora”, för att fort-
sätta tala i skidåkningstermer? 

Vid TCN:s halvårsstämma i höst kommer det 
senaste inom AI och robotik att presenteras 
av experter på Luleå tekniska universitet. För 
att introducera ny teknik i branschen behöver 
vi nästa generations pionjärer – sådana som 
klarar de återstående slakmotorna. 

Nu gäller det bara att hitta dessa talanger, och 
vi kan alla vara talangscouter i någon mening!
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Hon syns över hela stan. När jag kliver ut från universitetet i Skellefteå är hon 
där, halvt färdigbyggd, 59 meter upp i luften: SARA. Kulturhus och hotell, ett 
slags 2020-talets utpost och ikon för det industriella träbyggandet idag. Ett ut-
studerat prov på mod, styrka och uthållighet med cirka 15 000 kubikmeter trä. 

Uthållighet i ”slakmotorna”  
ger resultat

Hur hamnade branschen här? En del av svaret 
är pionjärerna Martinsons. Jag är imponerad 
av deras långsiktighet, mod och uthållighet 
i branschen, måste jag medge. Med stark 
lagkänsla och tydlig målbild har de tagit sig 
uppför en minst 20 år lång ”slakmota” och står 
nu vid resultatet: Sarabygget. 

Men inget utrymme för vila finns. Det är som 
min satsning på Vasaloppet i mars: Man 
måste ligga i, och ska man komma ända fram 
till målet får man inte ge upp vid backarna i 
Oxberg. Det återstår ännu mycket att göra för 
det industriella träbyggandet.

En utmaning i detta är att hantera problem 
med fukt. TCN-projektet Träbjälklag under 
mark, där Derome och Lindbäcks i samarbete 
med RISE arbetar för att nå en certifiering, är 
ett bra exempel där företag tillsammans söker 
praktiska lösningar och ökade kunskaper.
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Kalendarium TCN
10 november 13.00 – 16.00:  
HALVÅRSSTÄMMA 

Teams-möte alternativt  
Konferensrum Eken, A126,  
på Campus Skellefteå. 

George Nikolakopoulos, professor 
på Luleå tekniska universitet,  
föreläser (på engelska) om  
ROBOTICS AND AI IN THE 
WOOD INDUSTRY. 

 

REFERENSGRUPPSMÖTEN 

via Teams eller på Campus Skel-
lefteå: 

•   MATERIAL & PROCESSER:  
15 dec kl. 10. 

•   INDUSTRIELLT  
TRÄBYGGANDE:  
16 dec kl. 10. 

 

21 april 2021: ÅRSSTÄMMA 
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Martinsons betydelse för träbyggandet i Sverige är svårt att överskatta. Att det nu äntligen börjar ta fart 
är till stor del är det en frukt av deras envishet och uthålliga arbete. 

– Det har varit som en ”slak-mota” i femton år, men nu börjar vi skörda! säger Lars Martinson, som i höst 
lämnat VD-posten och ansvaret till de nya ägarna Holmen.

Ihärdighet framgångsfaktor för Martinsons 

–Jag vet ju inte av så mycket annat, men 
det har varit mycket fokus på jobb hela livet. 

Så anspråkslöst beskriver Lars Martinsson 
hur det var att växa upp inom sågverks-
koncernen och familjeföretaget Martinsons 
i Västerbottens mellanbygd. Han hjälpte 
tidigt pappa, och efter ett år på tekniskt 
gymnasium i Skellefteå är det sågen som 
gällt. På torksidan, justeringen, som truck-
förare, på limträfabriken; överallt har han 
varit. 1998 tog han över som vd, en uppgift 
som varit intensiv och spännande:

–Det var tufft för oss under finanskrisen, 
med flera förlustår efter varann. Men sam-
tidigt blir organisationen väldigt stark när 

man går igenom något sånt, och det har 
knutit oss samman. Så här i efterhand är 
jag lite stolt över hur vi hanterade det.

Martinsons affärsidé att utveckla och mon-
tera limträ- och KL-träprodukter till byggen 
har varit mycket framgångsrik. Lars menar 
att företagets styrka har varit deras uthållig-
het och att de arbetat på lång sikt.

–Som familjeföretag känner man naturligt 
mera ansvar för att hålla ut; vi har ju lagt 
ner så mycket själ och hjärta i det här! Det 
vore kanske lättast att strunta i allt, men vi 
fortsatte ändå att utveckla träbyggandet.

Martinsons första stora byggprojekt, 
hamnen i Sundsvall 2004, ledde vidare 
till höghusen och bron på Älvsbacka i 

Skellefteå och en hel rad projekt i trästaden 
Växjö. Just nu är Magasin X i Uppsala och 
Korsningen i Örebro aktuella. Men mest 
uppmärksammat är förstås kulturhuset Sara 
i Skellefteå, 70-metershöghuset som byggs 
helt i trä och är företagets enskilt största 
projekt hittills:

–När man står intill det inser man hur stort 
det är! Det är komplicerat att bygga det och 
hela organisationen har fått anstränga sig 
genom att hela tiden lösa nya situationer 
och parera under tidspress. 

Sedan TräCentrum Norr startades 2006 
som en länk mellan forskning och näringsliv 
har Martinsons valt att lägga allt sitt utveck-
lingsarbete där.

Lars Martinsons har spelat en tung roll i utvecklingen av träbyggandet i Sverige. I samarbetet med TCN har Martinsons dragit ett lass som gagnar hela 
landet. 



KORT OM:  
LARS MARTINSON

Aktuell: avgående vd på Martinsons 

Ålder: 64 år

Familj: frun Kristin, två barn och fyra 
barnbarn

Fritid: Utförsåkning, golf, resor

Karaktär:  Lyhörd och bra på att 
delegera.  

Förebild: Carl Bennet: ”Han är väldigt 
sund; en industriman med stort fokus 
på medarbetaren.”
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– TCN har hjälpt oss väldigt mycket, 
konstaterar Lars. Jag tror aldrig att vi skulle 
varit ledande i Sverige när det gäller träbyg-
gande om inte den samlade kompetensen i 
Skellefteå funnits. 

Familjeföretaget Martinsons startade 1929 
och har funnits i släkten i fyra generationer, 
men den första oktober i år tog Holmen 
över som ägare. Det är förståeligt att beslu-
tet att sälja inte har varit enkelt att fatta.

–Nästan alla åtta delägare närmar sig 
pensionsåldern, men det är inte självklart 
att de i nästa generation som jobbar i 
företaget vill fortsätta som aktieägare, vilket 
är helt naturligt. Efter några tuffa år har vi 
nu konsoliderat oss och är väl förberedda 
för framtiden, så vi tycker att beslutet att 
sälja är det bästa alternativet för företagets 
fortsatta utveckling och för de anställda. 

Varför blev det just Holmen som fick köpa? 

–Vi har letat efter en stabil ägare med 
värdegrund liknande vår egen. Holmen är 
väldigt mån om personalen och ser lång-
siktigt på saker och ting. De är vår största 
leverantör som vi jobbar tillsammans med 
flera i projekt och de har lokal förankring 
– man måste engagera sig i bygden om 
man ska vara verksam på en liten ort som 
Bygdsiljum.

Själv kommer Lars att arbeta som rådgivare 
åt Holmen och sitta kvar i TCN som deras 
representant. VD-posten och det operativa 
ansvaret lämnar han. 

–Det här kommer att bli bra! tror Lars. Visst 
blir det vissa förändringar, men i stort sett 
kommer Holmen att behålla samma per-
sonalstyrka. De tycker att vi har en väl fung-
erande verksamhet, och jag hoppas att de 
vill fortsätta i den andan som redan finns. 

Att Sverige nu står inför en ny fas i träbyg-
gandet är Lars övertygad om:

– Att få människor att börja tänka på annat 
sätt tar tid. ”Det här är framtiden” sa vi re-
dan på 1990-talet, men det har tagit 20 år 
att få folk, till exempel beställarna, att förstå 
det. Trä finns nu med som ett miljövänligt 
alternativ som tillfredsställer kundernas 
höga krav. När vi får beställarna att själva 
börja utveckla system kommer det att ta 
ytterligare fart.

Hur kommer byggbranschen att se ut om 
tio år?

–Då kommer träbyggandet att ha ökat 
ganska rejält, även vad gäller lägenheter. 
Jag tror att hälften av alla nya lägenheter 
kommer att byggas i trä. Vi är bara i början! 

Skellefteå kulturhus Sara byggs av totalt cirka 10 000 kubikmeter KL-trä och 2 200 kubikmeter limträ 
som Martinsons levererar. Fotograf: Jonas Westling

TräCentrum Norr
TräCentrum Norr är en centrumbildning 
vid Luleå tekniska universitet som jobbar 
för att öka samverkan mellan forskning 
och träindustri/näringsliv. TCN vill främja 
kunskapsöverföring och på så sätt skapa 
nytta och tillväxt för branschen. 

TCN har funnits sedan 2006 och har hittills 
genomfört och stöttat 181 projekt med 
totalt 164 miljoner kronor. 

TCN har 14 medlemmar i träbranschen: 
Sveaskog, Setra, SCA, Norra Skog, Holmen, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB - Sågver-
ken Norrland, Derome, Martinsons, Lind-
bäcks, Skellefteå Kommun, Piteå Kommun, 
Luleå tekniska universitet och RISE.

http://ltu.se
https://www.ltu.se/centres/TraCentrum-Norr-TCN
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Trä som byggnadsmaterial kan hålla i tusen år om det hålls tillräckligt torrt, men det förstörs fort om det 
blir fuktigt. 

För Anders Gustafsson och de andra medarbetarna på forskningsinstitutet RISE i Skellefteå är fukt och 
trä ett ständigt återkommande tema. Som en av företagets få ingenjörer med byggbakgrund har Anders 
en viktig uppgift i tider då träbyggandets utvecklas snabbt.

Träbjälklag under mark – ett fuktigt projekt

Vid husentréer med bjälklag som ligger under mark är det extra 
knepigt att uppfylla Boverkets krav på fuktkvot. Det är grunden 
till det TCN-finansierade projekt som Anders ägnat mycket tid åt 
senaste året. 

Industribyggarna Derome och Lindbäcks har gemensamt att de 
för att kunna vara kostnadseffektiva använder trä även i fuktutsatta 
husdelar, och de hade båda behov av att pröva sina lösningar. 

– Men det är svårt att ensam få råd och tid till forskningsprojekt, 
menar P-O Landstedt, som representerar Derome. Därför är det 
otroligt värdefullt med samarbete över gränserna där vi får tillgång 
till spetskompetens. 

KORT OM:  
ANDERS GUSTAFSSON
Gör: Projektledare på RISE i Skellefteå 
sedan 1996
Bor i: villa på Kallholmen, Skellefte-
hamn, tillsammans med sambon  
Gun-Britt Renström
Ålder: 64
Fritid: Sport, att hålla igång. Medlem 
i Allmogebåtsföreningen, som bygger 
och seglar traditionella träbåtar och på 
så vis håller kustens kulturarv levande. 
Som pensionär ska jag…: ”Jag har 
ett antal byggprojekt på gång – och tre 
barnbarn!”

Projektets hjärta finns på Deromes fabriksområde i Renholmen 
norr om Byske: Ett provhus på 8 x 4 meter där företagen dispone-
rar varsin sida och testar sina respektive lösningar. De är mycket 
likartade till sina principer och bygger båda på att ytskikt hindrar 
vatten och fuktig luft att tränga in samtidigt som inneboende fukt 
ges möjlighet att komma ut. Vid den mest fuktutsatta punkten i 
konstruktionen har på respektive sida fuktsensorer installerats. 
Mätningarna som görs utvärderas i projektet, och målet är att hitta 
ett koncept som kan certifieras. 

– Vi är inte riktigt framme ännu, men resultatet ser positivt ut, 
konstaterar Anders efter en, som han tycker, intressant och ganska 
lång process. En av slutsats som kan dras är att det behövs en 
lägre startfuktkvot för att säkerställa att kraven uppfylls; 12 procent 
jämfört med normala 16 procent. 

Anders uppskattar att få ta fram resultat som löser konkreta pro-
blem hos företagen. Under de dryga 20 åren han jobbat på RISE 
har behovet av fuktmätning ökat, eftersom det görs tjockare och 
tätare konstruktioner, som därmed är mera känsliga för fukt. Han 
hoppas att RISE ska lyckas rekrytera ny personal med byggbak-
grund när han själv snart går i pension. Även om medvetenheten 
om problemet ökat kvarstår behovet av forskning. 

Anders Gustafsson och Göran Berggren från RISE och P-O Landstedt, Derome, kollar mätning-
arna på demohuset vid fabriken i Renholmen 

Derome och Lindbäcks testar lösningar för att förhindra fukt i 
träbjälklag under mark.

TCN-PROJEKT: TRÄBJÄLKLAG UNDER MARK

Budget: 270 000 kr

Projekttid: 2019-09-01 till 2020-12-31.

Deltagare: RISE, Derome, Lindbäcks Bygg


