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Modulær konstruksjon kan gi både høy kvalitet og hurtighet  
 
I motsetning til vanlige antagelser, kan konstruksjonsprosessen for industrielle trekonstruksjoner 
både gi høy kvalitet og være hurtig. Fordelene med modulær konstruksjon er klare: treelementer 
med nøyaktige dimensjoner kan hjelpe til å forbedre både konstruksjonsprosessen og samarbeidet 
mellom partene.  
 
Prefabrikkerte treelementer muliggjør rask, effektiv og enkel konstruksjon uten redusert kvalitet. 
Rapporter om fordelene med en slik smidig tilnærming er overbevisende: I en studie av bedrifter som 
har benyttet smidige konstruksjonsmetoder, rapporter 84 % høyere kvalitet i konstruksjonen og 80 % 
opplevde større kundetilfredshet. 1  
 
"En mer effektiv tilnærming til bygningskonstruksjon er nødvendig, da antallet mennesker i verden 
som trenger bolig. vokser i en rate på 90 000 per dag. På den andre siden tjener rådgiverfirmaer på 
kortere konstruksjonstider, da flere prosjekter kan håndteres per rådgiver per år", påpeker Matti 
Kuittinen, arkitekt og forsker ved Aalto-universitetet. 
 
De tidlige operative stadiene til et prosjekt er de hvor mesteparten av kvaliteten og verdien av 
prosjektet kan sikres eller gå tapt.  
 
"Hyppig er det behov for en svært rask utførelse på grunn av begrenset plass eller andre 
begrensninger på arbeidsstedet. Lettheten til tre har vært en avgjørende faktor for oss ved valg av 
treelementer i slike utfordrende situasjoner", forklarer arkitekt Fabienne Bulle fra Fabienne Bulle 
architecte & associés. 
 
Konstruktørens aktiva: de nøyaktige dimensjonene til Kerto® LVL 
 
Når man øker hastigheten på konstruksjonen, må man utvise spesiell omtanke på kvalitet. For mye 
hastverk leder for ofte til konstruksjonsfeil, som kan være en betydelig kilde til forsinkelser 
byggeplassen. 
 
Konstruksjonsprodukter i tre, som Kerto® LVL (laminert finert tømmer), har større dimensjonal 
nøyaktighet enn materialer som betong eller stål, der hvor man må ta hensyn til temperatur. For 
konstruktøren betyr dette at å benytte treelementer gir en stor forskjell ved strømlinjeforming av 
konstruksjonsprosessen, slik at den blir raskere uten at det går ut over kvaliteten. 
 
"Som arkitekt, setter jeg pris på de tekniske og konstruksjonsmessige kvalitetene Kerto gir. I likhet 
med søm, gir de rom for absolutte innovative formkutting", sier Bulle. 
 
Muliggjør en rask og problemfri modulær konstruksjonsprosess 
 
Konstruksjon med tre trenger ikke å være en arbeids- og tidkrevende prosess. Tekniske fordeler, som 
bygningsinformasjonsmodellering (BIM), hjelper til å forbedre konstruksjonsprosessen. 
 



    Pressemelding 2 (2) 

 

     Oktober 6th 2016 

En utilstrekkelig informasjonsflyt mellom klient, entreprenør og forskjellige rådgiverselskaper som 
samarbeider på samme prosjekt, kan også skape problemer. 
 
"En måte å oppnå enklere interaksjon er benytte "prefabrikkering", også i konstruksjonen. I stedet for 
å utvikle konstruksjoner fra bunnen hver gang, kan man bruke forkonstruerte elementer. Dette 
muliggjør enklere samarbeid, gir raskere konstruksjonsprosess og eliminerer feil", sier Matti 
Kuittinen.  
 
De viktigste verktøyene for konstruksjon – raske fakta 
 

 Bygningsinformasjonsmodellering hjelper til å få det meste ut av treprodukter. Mange av 
konstruksjonselementene i tre fra Metsä Wood er tilgjengelige som BIM-objekter. 

 Kalkulasjonsprogramvare som Finnwood og Finnframe støtter strukturell konstruksjon og 
fremmer ressurseffektivitet. 

 Metsä Woods miljø-produktdeklarasjon gir grunnleggende informasjon om miljømessig 
ytelse til produktene til Kerto® LVL, noe som hjelper til å oppfylle kravene til grønne 
anskaffelser.  
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Interessert i mer effektiv konstruksjonsprosess? Lær mer om rask modulær design med 

kvalitet: www.metsawood.com/publications 

 

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

For mer informasjon, kontakt: 

Henni Rousu, Markedsdirektør, Metsä Wood, tel. +358 (0) 40 5548388, 

henni.rousu@metsagroup.com. 

PR förfrågningar, kontakta: 

Björn Mogensen, Mogensen.info 

bjorn.mogensen@mogensen.info 

tel. +46-708-184298 

 

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle 

kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste 

kvalitet. Vår omsetning i 2015 var på 0,9 milliarder Euro, og vi har omtrent 2.000 ansatte. Metsä 

Wood er en del av Metsä-gruppen. 

http://www.metsawood.com/uk/Tools/BIM/Pages/BIM.aspx
http://www.metsawood.com/global/Tools/Finnwood/Pages/default.aspx
http://www.metsawood.com/global/Tools/Finnframe/Pages/default.aspx
http://www.metsawood.com/global/news-media/News/Pages/Environmental-declarations-for-wood-products-are-an-important-tool-in-customer-work.aspx
http://www.metsawood.com/publications
http://databank.metsagroup.com/l/XjL_SSHHFr-F

