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ETT NYHETSBREV FRÅN MASONITE FLEXIBLA BYGGSYSTEM

Missa inte vår nya systemhandbok på http://handbok.masonitebeams.se

Säkrar livsviktig kunskap 
för byggprojekt i Sverige 

Sedan 2004 har Masonite Beams  
satsat på att skapa ett cirkulärt  
lättbyggnadssystem. Nu fortsätter 
utvecklingen i forskningsprojektet 
Framtidens Design som utforskar 
återanvändningen av träbyggnader.

Resan mot en cirkulär byggbransch har  
redan börjat och i Framtidens Design med- 
verkar olika aktörer från byggprocessen. 

– Det har skett ett skifte i fokus från att 
vi ställt in oss på att först återbruka bygg-  
element och byggdetaljer, till att vi i stället 

Illustrationsbild från projektet Framtidens Design som visar Folkhems projekt som arkitekterna  
In Praise of Shadows ritat.

Tommy Persson

fokuserar på att forma flexibla byggnader. 
Med flexibla byggnader menas byggnader 
som kan ändra sin funktion utan att rivas 
eller flyttas, berättar Tommy Persson forsk- 
 ning och utvecklingschef på Masonite Beams.

Ett system likt bilindustrin 
Byggindustrin kan lära sig av bilindustrins 
sätt att återbruka bildelar.

– Alla bilar har ett registreringsnummer 
som visar bil- och årsmodell. Även bildelarna 
har egna artikelnummer. Tänk om vi kunde 
göra samma sak med ett hus? 

Pilotprojekt  
i Skellefteå  
och Kiruna 
Tillsammans med Isotimber och Ettelva  
arkitekter appliceras nu byggsystemet med 
lättbalk på ett verkligt projekt där krav ställs 
på byggnadens flexibilitet. 

–Lättbyggnadssystemet möter förvänt-
ningar på cirkuläritet, det vill säga möjlig-
heterna att ändra, återbruka och återvinna 
för framtiden. Vi hoppas Kiruna och  
Skellefteå kommun kommer gilla för - 
slaget. ■

STORSKALIGT FORSKNINGSPROJEKT UTREDER CIRKULÄRT BYGGSYSTEM
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Det nytänkande fastighetsbolaget 
Vernum Fastigheter vill bygga med 
så lågt klimatavtryck som möjligt. 
Planen är att färdigställa 500 håll-
bara hyresbostäder i trä årligen. 

Vi har träffat akademimedlemmen Anders 
Tengbom som har lång och bred kompetens 
inom Fastighetsutveckling. Tillsammans med 
Vernum Fastigheter planeras 
500 hyresbostäder  
färdigställas årligen  
och projekten sker  
i bland annat 
Stockholm,  
Eskilstuna och 
Linköping. 

Bygger i trä 
De väljer svenskt trä av 
flera skäl och ett av skälen är 
att trä är en för nybar råvara och att det  
färdiga huset lagrar koldioxid. Anders Teng-
bom, utvecklingschef på Vernum Fastig-
heter berättar:

- Faktum är att våra åttavåningshus i trä, 
med transport och konstruktion inräknat 
binder 1 000 ton koldioxid – medan mot -
svarande betonghus orsakar 1 200 ton  
koldioxidutsläpp. Utöver detta är vårt lätt-
balksystem ett mer resurssnålt och effektivt 
byggsystem än andra träbyggnadssystem.  
Vi använder mindre virke och kan på så sätt 
bygga smartare och mer av det virke vi har. 
Bara för att något är förnybart innebär det 
inte att vi kan slösa med det!

Klimatneutralt i 77 år 
En jämförelse med exempelvis ett betong-
hus visar att Vernum Fastigheter kan bygga 
och drifta ett hus helt klimatneutralt i 77 år. 
Sedan början av 2022 har det blivit lagstad-
gat att samtliga byggherrar ska genomföra 
en hel täckande livscykelanalys på de bygg-
nader som uppförs. Anders Tengbom be-
rättar: 

– Redan nu gör vi på Vernum Fastig-
heter en heltäckande livscykelanalys på  

de byggnader vi uppför. Här ligger vi  
i framkant. 

Projektet Versus  
– en stomme av 90% trä  
Ett av projekten som Vernum fastig - 

heter precis färdigställt är Versus i  
Sollentuna. Ett projekt med fyra lägen-

hetshus byggda av en stomme i trä.
Fasaderna får ett tidlöst men kraftfullt 

uttryck vilket gör att de har en arkitektonisk 
långsiktighet, de ska upplevas intressanta 
om femtio år också. Byggnadernas stomme 
består till 90% av trä. Både konstruktionen 
och isoleringen är träbaserade. Den diffu-
sionsöppna konstruktionen ger ett bättre 
inomhusklimat eftersom materialkomposi-
tionen gör att huset andas. Anders Teng-
bom berättar: 

– Lättbalkskonstruktionen minimerar 
köldbryggor och stående trä i väggkon-
struktionen ger minimal sättningsrisk.  
Det är ett system med låg vikt, stor del av 
tillverkning i fabrik och montering under 
tält. Den färdiga byggnaden får god inom -

husmiljö vad gäller luftkvalité och akustik. 
Under byggnation gör den låga vikten att 
man sparar in på transporter och därmed 
minskar utsläpp. Byggtiden förkortas med 
träkonstruktion, och bygget låter mindre, 
vilket är bra både för arbetsmiljö och grannar. 

Innovativ byggprocess 
Principen för all projektutveckling i Vernum 
Fastigheter är att informationen och kunska-
pen bibehålls från projektidé till inflyttning. 
Det möjliggörs via den digitala modell som 
lever med projektet från pro jektering till slut-
lig förvaltning. Anders Tengbom berättar: 
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500 
hållbara 
bostäder 
varje år 

MILJÖPROJEKT

 ➜

Anders 
Tengbom
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3 Tillgång till patenterade lösningar  3 Gemensam utveckling  
3 Teknisk support  3 Nya affärsmöjligheter  3 Och mycket mer!

MFB Academy – ett nätverk för  framtidens byggande
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S A M A RBE T SPA R T NER S:

Bygg för framtiden med Masonite Beams!

Block	Arkitektkontor	
B L O C K A R K    A B

	
	

	Entreprenad

I slutet av december träffades några av 
akademimedlemmarna på Bjerkings 
nybyggda kontor i Centrala Uppsala. 

MFB Academy-träff  
i Uppsala 

– Systemet är utarbetat för att minimera 
risker med fokus på smart produktion och 
projekt som blir effektiva att förvalta. Ver-
num Fastigheter arbetar dels med en fabrik 
utanför Skellefteå för prefabricering av 
väggar, bjälklag och våtrumsmoduler, dels i 
vår mobila fabrik på plats där de ingående 
delarna monteras under väderskydd. Detta 
säkerställer tidsplanen, den industriella pro-
cessen samt minskar energi behovet för upp-
värmning, uttorkning och så vidare. 

Till skillnad från husfabriker med pre-
fabricerade volymelement är den 
mobila fabriken alltid Vernum  
Fastigheters egen fabrik för att  
säkerställa kvalité, leveranssäkerhet 
och kostnadskontroll.

Det är med spänning som vi  
följer Vernum fastigheters utveck-
ling och vi på Masonite Beams ser 
fram emot fler lägen hets projekt under 2022. 

Se filmen om Vernum fastigheter här!  ■

➜


