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Modulär konstruktion kan förena hög kvalitet med snabbhet  
 
Tvärtemot den vanliga föreställningen kan konstruktionsprocessen för industriellt träbyggande 
vara förenlig med både hög kvalitet och snabbhet. Fördelarna med modulär konstruktion är 
tydliga: träelement med noggranna dimensionstoleranser kan förbättra både den tekniska 
konstruktionsprocessen och samarbetet mellan partner.  
 
Prefabricerade träelement medger snabb, effektiv och enkel projektering utan att tumma på 
kvaliteten. Rapporter om fördelarna med sådana effektiva metoder är övertygande: I en studie av 
företag som har tillämpat effektiva projekteringsmetoder rapporterar 84 procent högre kvalitet i 
byggandet och 80 procent upplever bättre kundtillfredsställelse. 1  
 
"En mera effektiv metod för huskonstruktion behövs eftersom antalet människor i världen som 
behöver bostad ökar med 90 000 per dag. Konstruktionsbolagen kan i sin tur tjäna på kortare 
konstruktionstider eftersom fler projekt kan hanteras per konstruktör och år”, säger Matti Kuittinen, 
arkitekt och forskare vid Aaltouniversitetet. 
 
Det är i de tidiga faserna av ett projekt som mest kvalitet och värde i projektet kan säkras eller 
förloras.  
 
"Ofta krävs mycket kort genomförande på grund av begränsat utrymme eller andra begränsningar på 
byggplatsen. Träets låga vikt har varit en avgörande faktor för oss när vi har valt träelement för att 
lösa besvärliga situationer”, förklarar arkitekten Fabienne Bulle från Fabienne Bulle architecte & 
associés. 
 
Konstruktörens tillgång: dimensionsnoggrannheten hos Kerto® LVL 
 
När konstruktionsarbetet snabbas upp måste man fästa stor vikt vid kvaliteten. Alltför stor brådska 
leder ofta till konstruktionsmissar som kan utgöra en väsentlig orsak till förseningar på en byggplats. 
 
Förädlade träprodukter som Kerto® LVL (Laminated Veneer Lumber), är mer måttnoggranna än 
material som betong eller stål, där temperaturen måste tas med i beräkningen. För konstruktören 
innebär detta att användningen av träelement kan utgöra en verklig skillnad för att både 
strömlinjeforma och snabba upp konstruktionsprocessen utan att behöva äventyra kvaliteten. 
 
"Som arkitekt uppskattar jag de tekniska och konstruktiva egenskaperna som Kerto erbjuder. Det kan 
skäras till på helt nya sätt, lite som att sy”, säger Fabienne. 
 
Snabb och smidig modulär projektering 
 
Konstruktion med trä behöver inte vara en mödosam och tidskrävande process. Tekniska framsteg, 
som Byggnadsinformationsmodellering (BIM), underlättar konstruktionsprocessen. 
 



    Pressmeddelande 2 (2) 

 

     Oktober 6th 2016 

 

Otillräckligt informationsutbyte mellan kunden, byggaren och olika konstruktionsbyråer som arbetar 
med samma projekt kan också skapa problem. 
 
"Ett sätt att åstadkomma lättare interaktion är att utnyttja "prefabricering" också i 
konstruktionsarbetet. I stället för att alltid utveckla konstruktioner från grunden varje gång kan 
fördesignade element användas. Detta ger smidigare samarbete, snabbar upp 
konstruktionsprocessen och eliminerar misstag”, säger Matti Kuittinen.  
 
Det viktigaste konstruktionsverktyget – snabb information 
 

 Byggnadsinformationsmodellering gör det enklare att utnyttja träprodukter fullt ut. Många 
av Metsä Woods förädlade träelement finns tillgängliga som BIM-objekt. 

 Beräkningsprogramvara som Finnwood och Finnframe stöder strukturell konstruktion och 
ökar resurseffektiviteten. 

 Metsä Woods miljövarudeklaration (EPD) ger grundläggande information om miljöprestanda 
för Kerto® LVL-produkter vilket gör det lättare att möta kraven för gröna upphandlingar.  
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Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och 

distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 

2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group. 
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