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Moduldesign kan både være af høj kvalitet og gå hurtigt  
 
I modsætning til hvad de fleste tror, kan designprocessen for industrielt byggeri med træ både 
være af høj kvalitet og gå hurtigt. Fordelene ved moduldesign er klare: Træelementer med 
nøjagtige dimensioner kan medvirke til at forbedre både den tekniske designproces og 
samarbejdet mellem partnere.  
 
Præfabrikerede træelementer giver mulighed for en hurtig, effektiv og nem designproces, uden at 
det går ud over kvaliteten. Undersøgelser af fordelene ved denne effektive metode giver 
overbevisende resultater: I en undersøgelse af virksomheder, der har anvendt lean construction-
byggemetoder, beretter 84 % om højere byggekvalitet, og 80 % oplevede større kundetilfredshed. 1  
 
“Der er behov for en mere effektiv tilgang til byggeri og design, eftersom antallet af personer, der har 
brug for en bolig, stiger med 90.000 om dagen på verdensplan. Desuden kan designfirmaerne drage 
fordel af en kortere designproces, da hver designer kan klare flere projekter pr. år,” påpeger Matti 
Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto University. 
 
Det er i de tidlige operative stadier af et projekt, at kvaliteten og værdien i projektet kan sikres eller 
mistes.  
 
“Ofte er der behov for en meget hurtig udførelse pga. begrænset plads eller andre begrænsninger i 
relation til byggepladsen. Træs lethed har været en afgørende faktor i vores valg af træelementer i 
disse udfordrende situationer”, siger arkitekt Fabienne Bulle fra Fabienne Bulle architecte & associés. 
 
Designerens fordel: Kerto® LVL har nøjagtige dimensioner 
 
Når man accelererer designprocessen, skal man være meget omhyggelig med kvaliteten. Hastværk 
fører ofte til design-fejl, der kan forårsage betydelige forsinkelser på byggepladsen. 
 
Konstruerede træprodukter som Kerto® LVL (lamineret finertømmer) har mere nøjagtige dimensioner 
end materialer som beton og stål, hvor der også skal tages hensyn til temperaturen. For designerne 
betyder det, at træelementerne kan gøre en forskel i strømliningen af designprocessen og gøre den 
hurtigere, uden at kvaliteten kompromitteres. 
 
“Som arkitekt sætter jeg pris på de tekniske og bygningsmæssige kvaliteter ved Kerto. Ligesom ved 
syning er der mulighed for innovative tilskæringer”, siger Fabienne Bulle. 
 
Hurtig og gnidningsløs modulopbygget designproces 
 
Design med træ behøver ikke være en arbejdstung og tidskrævende proces. Tekniske fordele som 
building information modeling (BIM) er med til at forbedre designprocessen. 
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Et dårligt informationsflow mellem kunden, entreprenøren og forskellige designbureauer, der 
samarbejder på et projekt, kan også skabe problemer. 
 
“En måde at gøre interaktionen lettere på er ved også at anvende ”præfabrikation” i designet. I 
stedet for at udvikle et design fra bunden hver gang, kan man anvende præfabrikerede elementer. 
Det giver et lettere samarbejde, gør designprocessen hurtigere og eliminerer fejl”, siger Matti 
Kuittinen.  
 
De vigtigste værktøjer til design – hurtige facts 
 

 Building information modelling bidrager til at få det maksimale ud af træprodukter. Mange af 
Metsä Woods konstruerede træelementer findes som BIM-objekter. 

 Beregningssoftware som Finnwood og Finnframe understøtter konstruktionsdesign og øger 
ressourceeffektiviteten. 

 Metsä Woods miljømæssige varedeklaration giver grundlæggende information om Kerto® 
LVL-produkternes miljømæssige egenskaber, hvilket gør det lettere at overholde grønne krav 
til indkøb.  
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Er du interesseret i en mere effektiv designproces? Få mere at vide om en hurtig og gnidningsløs 

modulopbygget designproces: www.metsawood.com/publications 

 

Billeder: http://databank.metsagroup.com/l/XjL_SSHHFr-F 

  

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 
Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388, 
henni.rousu@metsagroup.com. 
 
Lau Larsen, Sales Director, Metsä Wood Danmark, Tel. +45 88969798, Mobil + 45 26127478, 
lau.larsen@metsagroup.com 
www.metsawood.dk 
 
 
Metsä Wood leverer konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter til byggeriet, industrien og 
distributionspartnere. Vi fremstiller produkter af nordisk træ, et bæredygtigt råmateriale af førsteklasses 
kvalitet. I 2015 havde vi en omsætning på EUR 0,9 milliarder, og vi har mere end 2.000 medarbejdere. Metsä 
Wood er en del af Metsä Group. 
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