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Akademimedlemmen Structor projekterar med

Masonite Beams
Just nu pågår ett spännande sam
arbete mellan de två akademimed
lemmarna Structor och Masonite
Beams. Liljaskolan i Vännäs, ett
stenkast utanför Umeå ska byggas
ut med både klassrum och ombytes
rum. Skolan är totalt på ca 1 200 m2
och Structor lämnar underlaget på
stommen. För projektet kommer
Masonite Beams stomsystem med
lättbalk användas i bjälklaget.
Structor Byggteknik Umeå bildades för
tre år sedan och har idag sex
medarbetare. Mikael Lundberg är
en av grundarna och är sedan
slutet av 2020 medlem i Masonite
Beams egna akademi. Nu ritar
de projektet Liljaskolan med
byggsystemet. Mikael Lundberg
berättar:
– Vi har haft ett gott samarbete med
Masonite Beams konstruktörer som gett oss

SKOLPROJEKT

Arkitektur för Liljaskolan: White Arkitekter.

bra hjälp längs vägen. Jag vill verkligen trycka på att du kan hålla nere på
resurserna när du använder byggsystemet
från Masonite Beams. Du får ett material
snålt system där du får ut mycket – från lite
träråvara.
Byggs under hösten
VNB byggproduktion står för totalentreprenaden av Liljaskolan och bjälklaget kommer
byggas som block. Byggföretaget har tidigare
erfarenheter från att bygga med bygg
systemet och nu är de en bra bit in i
byggnationen av skolan. ■
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Masonite Beams med i

utvecklingsprojektet Villazero
Nytt projekt för Masonite Beams!
Nu handlar det om det ärofyllda
miljöprojektet Villazero som Fiskar
hedenvillan, Mondo arkitekter
Dalarna och Structor byggteknik
dalarna driver tillsammans med
stöd från Region dalarna. Villan
kommer byggas i trä med nettonoll
miljöpåverkan och certifieras enligt
Svanen och NollCO2. Nu påbörjas
bygget och det kommer byggas av
ett bygglag av kvinnor.

MILJÖPROJEKT

Produkten ger i kombination med övrig
vägguppbyggnad en bra vägg, både sett till
energiprestanda samt att CO2-belastningen
för hela väggen blir låg. Formen på vägg
Arkitekturen rimmar trä, trä och återigen trä.
reglarna minskar köldbryggorna samtidigt
som den är lätt att isolera med lösullsisolering,
Villazero byggs av hållbara byggmaterial
berättar Johan Sonesson konstruktör på
och stora delar trä. I stället för betonggrund
Fiskarhedenvillan.
används trägrund, även organisk isolering

och trätak kommer användas. Huset
kommer även drivas av solceller. ■

Timber on Top

utreder påbyggnationer
Forskningsprojektet Timber on Top
syftar till att öka kunskapen om
hållbara och smarta påbyggnader.
Masonite Beams, Reflex Arkitekter
och Bjerking har samarbetat i en
del av forskningsprojektet i en
såkallad konceptprojektering.
Fyra grupper har arbetat fram en realisering av
en tidig påbyggnadsskiss genom att föreslå
en påbyggnad i trä i en såkallad konceptprojektering. För detta har Diös valt ut sitt
sex våning höga påbyggnadsprojekt med
studentbostäder i Borlänge, berättar Mathilda
Norell vid Luleå Tekniska Universitet.

Masonite Beams, Bjerking och Reflex
Arkitekter ingick i en av grupperna och
konceptprojekterade påbyggnadsprojektet
med Masonite Beams byggsystem.
– Vår grupp optimerade påbyggnaden
genom att dimensionera trästommen för så
flexibla och yteffektiva bostadsplan som
möjligt, säger Dženis Džihić, arkitekt på
Reflex Arkitekter.
Arbetet med konceptprojekteringen
innebar att gruppen träffades löpande under
våren för att diskutera lösningar. All input
arbetades in i modellen och i slutet av maj
presenterade varje grupp ett förslag på
stomutformning till Diös.

Masonite Beams, Reflex Arkitekter och Bjerkings
förslag på påbyggnad i konceptprojekteringen med
en extra våning jämfört med de övriga grupperna.

– Vi fick med Masonite Beams Bygg
system in ytterligare en våning i projekteringen till påbyggnaden jämfört med de
övriga grupperna i projektet, säger Tommy
Persson, FoU-chef Masonite Beams.
Läs mer om projektet här! ■
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Forma byggnader
med miljön i fokus

PRODUKTION

Du hittar instruktioner, manualer
och andra typer av hjälpmedel för
resurssnålt och hållbart byggande
i vår systemhandbok på plattformen
http://handbok.masonitebeams.se

Ny investering
Masonite Beams investerar i en ny bearbetningsmaskin vid företagets
anläggning i Västerbotten. Investeringen kommer ge betydande
effektivitetsförbättringar och smartare resursutnyttjande.
Investeringen är en del av strategin för
att bibehålla positionen som en av
Europas ledande producent av lättbalkar.
– Vi ser stor potential i vårt bygg
system med lättbalkar. Den nya maskinen
kommer innebära att det kommer gå
dubbelt gånger så snabbt att bearbeta

våra lättbalkar till kunderna. Samtidigt
kommer vi bli resurseffektivare vilket är
en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete,
berättar Pär Nyberg.
Den nya CNC-maskinen kommer
levereras till Masonite Beams fabrik i
april 2022. ■

MFB Academy – ett nätverk för f ramtidens byggande
3 Tillgång till patenterade lösningar 3 Gemensam utveckling
3 Teknisk support 3 Nya affärsmöjligheter 3 Och mycket mer!

Bygg för framtiden med Masonite Beams!
S A M A R B E T S PA R T N E R S :
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BLOCKARK

Block Arkitektkontor
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