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MFB ACADEMY  

NEWSLETTER
ETT NYHETSBREV FRÅN MASONITE FLEXIBLA BYGGSYSTEM

5D-projektering
av högklassiga flerbostadshus i trä 

BIMWORKS

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

I detta nummer träffar vi MFB 
Academy medlemmen Peter Nor-
lund på Bimworks som berättar 
vidare om den industriella proces-
sen från ritbord till förvaltning. 

Peter Norlund, 5D-projektör på Bimworks i 
Skellefteå upplever en ökad efterfrågan på 
flerbostadshus i trä. Nu ser han fram emot 
att fortsätta utveckla den industriella 
processen från ritbord till 
förvaltning. 

När Peter under 2019 
startade Bimworks hade 
han minst sagt god 
branscherfarenhet. Han 
kom då närmast från 
projektör inom småhus-
branschen och dessförinnan 
hade han bland annat varit aktiv 
inom husproduktion.  
– Idag jobbar jag nästan uteslutande med 
industriellt producerade av flerbostadshus i 
trä. Med vår erfarenhet från att ha jobbat 
nära produktioner gör att vi har en bra 
förståelse för vad som funkar både i fabrik 
och på site. Viljan att ständigt förbättra och 
effektivisera alla processer är det som driver 
mig framåt, berättar han. 

Nutida projektering i 5D
Projekteringen i 5D beaktar både modellen, 
simulering av tid och kostnader vilket 
medför en högre prefabriceringsgrad. Detta 
betyder i sin tur att byggdelarna kan enkelt 

Bimworks har projekterat världens högsta hus med lättbalk – St Ilian i Enköping byggt av Grönbo

monteras och installeras på byggplatsen.   
– Vårt mål i projekteringen är att utvinna så 
mycket information som möjligt ur våra 
modeller och göra informationen visuell 
och lätt att förstå för alla inblandade. 

Dessutom finns det färdiga typlösningar 
för byggsystemet vilket både underlättar 
och snabbar på projekteringsprocessen. 

Projekterat det högsta huset 
någonsin med lättbalk 
Faktum är att Bimworks redan under 2020 

projekterade världens högsta hus med 
lättbalk i Enköping. Nu i vår kommer flera 
andra spännande projekt att ros i land.  
– Nu fortsätter vi utvecklingen av byggsys-
temet och vi jobbar bland annat tillsam-
mans Norrlands Trähus. Vi arbetar även för 
fullt med ytterligare ett punkthus med åtta 
våningar som ska byggas av Grönbo och 
Vernum Fastigheter. Vi har flera spännande 
månader framför oss och det ska bli kul att 
se slutresultatet.  

    
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
                 Foto: Megafonen Skellefteå



Masonite Beams ingår i Byggma Group.
www.masonitebeams.se

Ansvarsfullt tillverkad 
i Rundvik, Sverige.

Ti
llv

erkad i Sverige

 M

asonite Beam

s 


Ti
llv

erkad i Sverige

 M

asonite Beam

s 


Produkten finns med

i SundaHus

CERTIFIERAD
ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet

MFB ACADEMY NEWSLETTER #2 2022 Sidan 2

Obegränsad potential att bygga 
flerbostadshus i trä  
Fler och fler börjar anamma att bygga i trä 
menar Peter.  
– Potentialen med att bygga i trä är nästan 
obegränsad om du kombinerar trä med 
andra byggmaterial på bästa sätt. Jag ser 
enorm potential i byggsystemet när det 
kommer till flexibilitet och resursnålhet.

 
Utvecklat nytt fabriksprogram
Snart kommer Bimworks och hustillverka-
ren Grönbo implementera ett nytt  
program i fabriken och på site. Programmet 
har  utvecklats under flera års tid. Peter 
Norlund berättar:  
– Målet är att automatisera flera av  
processerna och underlagen som behövs i  
och runt produktionen. Till exempel  
materialinköp, arbetsorderna, tidplanerna  
med mera – från ritbord till färdig förvalt-
ning. ■  

 

Peter Norlund,  
Bimworks AB

Projekteringen sker i 5D och Bimworks är experter på att projektera flerbostads-
hus i trä. Att projektera i 5D innebär att både modellen, simulering av tid och 
kostnader vilket medför en högre prefabriceringsgrad.

Masonite Beams deltar på 
årets största byggmöte 
Masonite Beams ställde ut på årets 
största byggmässa – Nordbygg 2022.  
Under dagen träffade vi många 
spännande kunder och partners. 

Nordbygg är Nordens största och mest 
dynamiska mötesplats för bygg- och 
fastighetsbranschen som ger ny kunskap, 
kontaktytor och affärsmöjligheter.  
– I år lockade Nordbygg över 35 000 
besökare och vi träffade många intressanta 
kunder och företag. Riktigt roligt att vi fick 
möjligheten att berätta mer om byggsyste-
met, de byggda projekten och även berätta 
om akademin på plats, berättar Stefan 
Öijerholm försäljningschef på Byggma 
Group i Sverige. ■ 

NORDBYGG 2022

Masonite Beams och koncernen Byggma Group ställde ut på Nordbygg som lockade 35 000 besökare
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NY HANDBOK!

”Flera aktörer från 
akademin har varit med 
och medverkat i framta-
gandet av den nya 
handboken”

Lättbalkshandboken är resultatet av ett 
samarbete mellan aktörer inom 
byggbranschen och producenten 
Masonite Beams. Handboken är skriven 
på engelska för att fungera på flera 
marknader. Innehållet har anpassats till 
Eurokod 5 och aktuell kunskap kring 
byggmaterialet lättbalk. 

Från arkitektur till konstruktion 
Kapitlen sträcker sig från produktions-
process till arkitektur, hållbarhets- och 
cirkulära aspekter och de byggtekniska 
områdena brand, ljud, energi, fukt och 
konstruktion. Daniel Wilded, försälj-
ningschef på Masonite Beams berättar: 

– I Lättbalkshandboken finner du 
svaret på hur du konstruerar villor, 
skolor, flerbostadshus och industri-
byggnader med hjälp av lättbalkar. Vi 
har på Masonite Beams bekostat 
utgivningen av boken och den släpptes 
på Nordbygg 2022. ■

Lättbalkshandboken lanseras!
Svenskt trä har tidigare givit ut handböckerna om KL-trä och Limträ. Nu 
satsar Masonite Beams och släpper en handbok om lättbalk. Utgivningen av 
boken skedde i samband med Nordbygg 2022. Ladda hem boken här! 

Externa skribenter  
Medverkande skribenter till handboken: 

Roberto Crocetti, Professor KTH 
Jan-Erik Backman, Elementexpert, Lättelement 
Maria Block, Ekologiexpert vid Blockark 
Martin Erlandsson, Affärsutvecklare LCA, IVL 
Jan Persson, Teknisk konsult 
Tomas Lundmark, Professor vid SLU 
Carmen Cristescu, Forskare cirkuläritet, RISE 
Karin Sandberg, Senior forskare cirkuläritet, RISE 
Nisse Hassellöf, Träarkitekt, QPG 
Johan Nilsen, Brandingenjör, Brandskyddslaget 
Simon Bohman, Konstruktör, Bjerking 
Björn Johansson, Träkonstruktionsexpert, Bjerking 
Klas Hagberg, Akustikexpert, Acouwood 
Alar Just, Brandexpert och forskare, RISE 
Katrin Nele Mäger, Forskare, Talltech 
Björn Berggren, Energiexpert, Skanska 
Mathias Lindskog, Teknikkonsult, Fuktanalys 

https://www.roxx.se/v/cccqk
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Aktuella brand- och ljudprover 
Masonite Beams har besökt Norska 
Trondheim för att utföra brandpro-
ver på olika lösningar för byggsyste-
met. Vi har även genomfört ljud-
mätningar på två stycken projekt.

Teknikavdelningen har genomfört brand-
prover tillsammans med RISE i Trondheim 
där ett fiktivt hus byggts upp och satts i 
brand. Nu analyseras resultatet för att dra 
lärdomar till framtida byggprojekt.

Ljudmätningar 
I början av april genomfördes bland annat 
ljudmätningar på ett projekt där Masonite 
Beams levererat bjälklag till tre flerfamiljs-
hus. Resultatet visade att projektet uppnåd-
de ljudklass A. Byggaren var mycket nöjd 
med projektet och planerar att använda fler 
MFB-lösningar i sina byggprojekt. 

Ljudmätningarna på projektet genom-
fördes av MFB Academy medlemmen 
Acouwood. ■

TEKNIKAVDELNINGEN

Ta del av färdiga lösningar direkt på handbok.masonitebeams.se 

BRANDPROVER

I Trondheim genomfördes brandprover på olika lösningar för byggsystemet. Mer information 
kommer om resultatet från brandproverna. 

LJUDPROVER

Ljudmätning från ett av MFB-projekten. 

https://handbok.masonitebeams.se/hem
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MFB AC A DEM Y PA R T NER S

Bygg för framtiden med Masonite Beams!

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

	
	

	

Entreprenad

✓ Tillgång till patenterade lösningar  ✓ Gemensam utveckling  
✓ Teknisk support  ✓ Nya affärsmöjligheter  ✓ Och mycket mer! 

Vi välkomnar Norrläge och Eld & Vatten till MFB Academy! 
Båda företagen tillträder som medlemmar i vår akademi.

NY 
MEDLEM

Ny CNC-maskin!
Nu finns den nya CNC-maskinen på 
plats vid Masonite Beams anlägg-
ning i Rundvik. Investeringen 
kommer ge betydande effektivitets-
förbättringar och smartare resurs-
utnyttjande.

Investeringen är en del av strategin för 
att bibehålla positionen som en av 
Europas ledande producent av 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 hållbarhets-
arbete, berättar Pär Nyberg. ■ 

Masonite Beams har investerat i en ny CNC-maskin till anläggningen för en effektivare bearbetning 

PRODUKTION

INVESTERING


