Under minimässan Träbyggare möts fick deltagarna möta producenter av massivträblock,
prefabricerade planelement och moduler och lyssna till intressanta föredrag, framgångsrika
exempel och kommande kommunala byggprojekt.

Sammanfattning:

Träbyggare möts – minimässa
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Att bygga i trä ligger i tiden, det gäller att hänga med och det är bra att få chansen
att nätverka lokalt. Det är några reflektioner från deltagarna på minimässan
Träbyggare möts som hölls i Folkets hus i Vänersborg den 6 november. Mässan bjöd
på både föredrag av företag med erfarenhet av träbygge och möjlighet att träffa
utställare och andra besökare.
- Det här är superviktigt, speciellt nu med tanke på att vi ska bli bättre på att ta hand om naturen och
planeten, då är träbygge väldigt intressant, säger Josefin Karlsson, byggnadsingenjör på Richardsson
Callermo Arktitekter i Uddevalla.
I föredraget Trä, den smarta byggprocessen lyfte Jens Erneholt från WSP att Tidskriften Betong kommit
fram till att det är billigare att bygga i trä än i betong. En vanlig invändning är annars att det skulle vara
tvärtom.
Hur kan vi då bli bättre på att bygga i träkonstruktioner? Jens Erneholt menar att det handlar om att
träna och tänka trä från början. Han pekar på att kompetens i alla led är oerhört viktigt. Anlita
arkitekter och andra kompetenser som kan trä, från start av projektet. Det gäller inte minst områdena
akustik, brand och fukt. Jens Erneholt betonar också viljan att bygga i trä, som måste finnas så att alla
drar åt samma håll.
Jonas Fred Hell, Fridh Hell’s Bygg AB, presenterade hur de byggt både Långevi förskola och Västanå
Teater i korslimmat trä. De har successivt byggt upp sin kompetens kring massivträbyggnation. Från att
tidigare enbart tagit uppdrag lokalt har de nu uppdrag längre från Bengtsfors tack vare sin satsning på
bärande konstruktioner i trä. Deltagarna fick även en bild av projektet 72 h Cabin som är en turistsuccé
med flera miljoner besökare.
Under rubriken Hur svårt kan det va? presenterade Mikael Jardeby och Michael Sundhäll från
ByggDialog erfarenheter av lösningar för hållbarhet inom träbyggnation. Träbyggnadsuppdragen är
många och partnering är det verktyg de använder sig av.

Både Vänersborgs och Bengtsfors kommuner presenterade sina planer på träbyggnation som bland
annat innebär att Bengtsfors ska bygga en ny idrottshall med stomme i trä och Vänersborg ska bygga
en stor skola i trä.
- Det var en väl investerad eftermiddag där vi fick se och lära vad som är på gång i branschen när det
gäller träbyggnation, inte minst hur andra tänker i Fyrbodal, säger Anders Ericsson, distriktschef på
Skanska Hus Väst och berättar att han också fick med sig kontakter till kollegor att diskutera
samarbete med framöver.
Deltagarna bjöds dessutom på intressanta företagspresentationer av producenter av KL-trä,
prefabricerade planelement och moduler, som fanns med som utställare på mässan.

Bilder/powerpoint från presentationerna finns på Fyrbodal kommunalförbunds
hemsida:
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Jens Erneholt, WSP: Trä, den smarta byggprocessen
Jonas Fred Hell, Fridh & Hell’s Bygg AB: Så byggde vi förskola och Västanå Teater
Mikael Jardeby och Michael Sundhäll, ByggDialog: Hur svårt kan det va?
Leverantörernas presentationer – Södra Building, Stora Enso Wood Products, Moelven
Töreboda AB, Martinssons, Isotimber, SJB Bygg och Setra

Filmen Rethinking wood premiärvisades – se den på Youtube!

Utställare
1. ISOTIMBER
IsoTimber är leverantör av prefabricerade plan- och volymelement. Deras bärande väggstomme består
till 99% av trä och är isolerande tack vare urfrästa luftkanaler – ingen plastfolie eller extra isolering
behövs. IsoTimber arbetar för att kunna leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i
världen.
2. MARTINSONS
Martinsons producerar sågade trävaror och byggprodukter och är en av Sveriges ledande producenter
av limträ och KL-trä. De har utvecklat byggsystem för hallar, broar, flerbostadshus och kontor och
flyttat gränserna inom modernt träbyggande. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.
3. MOELVEN TÖREBODA AB
Moelven Töreboda är världens äldsta limträfabrik som i år firar 100-årsjubileum. De konstruerar och
producerar bärande konstruktioner för hallar, träbroar samt byggsystemet Trä8 för flervåningshus med
trästomme, bland annat världens högsta trähus, Mjöstornet.
4. SETRA
Setra producerar sågade och hyvlade trävaror, komponenter till dörrar och fönster, limträ samt snart
även KL-träskivor.
5. STORA ENSO WOOD PRODUCTS
Stora Enso skapar förutsättningar för industriellt byggande i trä. De arbetar efter devisen ”Allt som
tillverkas av fossila material i dag kan tillverkas av träfiber i morgon”.
6. SVEN JOHANSSON BYGG AB
Sven Johansson bygg erbjuder prefabricerade byggelement som tillverkas i egen fabrik. Produktionen
sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel. Detta ger hög kvalitet,
god arbetsmiljö och inga väderproblem som kan orsaka fuktskador, dessutom ger det mer tid till
inomhusarbeten senare under processen.
7. SÖDRA BUILDING SYSTEMS
Södra erbjuder korslimmat trä för prefabricerat stommontage. Träråvaran som används är
närproducerad av Södras ägare i ett hållbart skogsbruk.

GRÖN TILLVÄXT TRÄ – rethinking wood!
Syftet med Grön Tillväxt Trä är bland annat att öka användningen av trä inom byggnation och att
företag utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium,
workshops, nätverksträffar med mera. Insatserna riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner
och kommunala bolag samt företag.
• Svinesundskommittén: https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/
• Fyrbodals kommunalförbund: https://www.fyrbodal.se/
• Position Väst: www.positionvast.se/sv/

• Østfolds fylkeskommune: https://www.ostfoldfk.no/

• Rethinking wood på Facebook: https://www.facebook.com/rethinkingwood/
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