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Sammanfattning 

Projektet ”Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt” ingår som ett delprojekt i det 
strategiska forskningsprogrammet Bioinnovations ”Framtidens biobaserade byggande och 
boende (FBBB). Delprojektet tar sin utgångspunkt i de marknadsmässiga svårigheter som trä 
i byggande haft i att uppfattas som ett likvärdigt alternativ till övriga stommaterial. Ett antal 
kommuner i landet har därför utarbetat  träbyggnadsstrategier för att synliggöra trä som 
lämpligt stommaterial och ett material som har höga miljömässiga prestanda.  

Syftet med projektet har varit att belysa hur kommunala strategiska handlingsmönster 
kan påverka utvecklingen till att trä i byggande kommer in som ett likvärdigt 
byggnadsmaterial. Målet med denna rapport är att utifrån av ett antal strategier, och 
byggprojekt visa hur framtida upphandlingar kan se ut.  

Tio stycken träbyggnadsprojekt i tre kommuner med träbyggnadsstrategi har valts ut och 
beskrivits, via insamlad sekundärdata och intervjuer med berörda personer. Urvalet av 
byggprojekt grundades på att få en bredd av byggnadstyper och upphandlingsformer 
snarare än skillnader i kommuners handlingar och överväganden i de enskilda projekten.  

Sammanställningen av de tio byggprojektens genomförande visar att förekomsten av 
kommunala träbyggnadsstrategier har haft en positiv påverkan på introduktion och 
utveckling av träbyggandet. Detta tillsammans med dynamiken i den regionala/ lokala 
byggmarknaden. Genom att det finns en målsatt strategi skapar det en tydlighet från 
kommunalt håll om kommunens ambition och vilja att bygga med trä, vilket är en viktig 
grund för förändringen som visar sig i sammanställningen. Entreprenörerna har därmed fått 
incitament att lära sig träbyggande eftersom det skapar en konkurrensfördel. Den 
kommunala beställaren har en viktig roll i att tolka och förmedla den av politiker antagna 
träbyggnadsstrategin och skapa en intern förståelse och kompetens om träbyggande. 
Slutligen visar de  enskilda projektprocesserna på vikten av ett systematiskt lärande och 
intern spridning av kunskap för lyckade resultat.  

Slutsats: Kommunerna bör beskriv och definiera långsiktiga mål med byggandet i 
kommunen där trä ska ingå som ett konkurrenskraftigt alternativ i beskrivningen av möjliga 
lösningar.  

 
 
 



3 
 

  

  

 

 

Innehåll 

1 Bakgrund, mål och genomförande av projektet .................................................. 4 
1.1 Bakgrund och mål ....................................................................................... 4 
1.2 Genomförande ............................................................................................ 4 
1.3 Disposition .................................................................................................. 5 

2 Falun ................................................................................................................... 6 
2.1 Kommuninformation och byggmarknad .................................................... 6 
2.2 Faluns träbyggnadsstrategi ......................................................................... 6 
2.3 Projekt Aspeboda skola, Falun .................................................................... 9 
2.4 Projekt Kårebacken, särskilt boende, Falun............................................... 12 
2.5 Projektet ”Brigaden”, Falun ....................................................................... 15 

3 Skellefteå ............................................................................................................18 
3.1 Kommuninformation och byggmarknad ...................................................18 
3.2 Skellefteås träbyggnadsstrategi ..................................................................18 
3.3 Älvsbacka Strand hus 3, bostadshus i trä .................................................. 20 
3.4 Älvsbackbron, snedstagsbro (gång- och cykel) i trä .................................. 23 
3.5 Norrskenets förskola, Lågenergiförskola i trä ........................................... 26 
3.6 Projekt Kvarteret Ekorren, parkeringshus i trä ........................................ 29 

4 Växjö................................................................................................................... 31 
4.1 Kommuninformation och byggmarknad ................................................... 31 
4.2 Växjös träbyggnadsstrategi ........................................................................ 31 
4.3 Linneuniversitetet, Hus N ......................................................................... 34 
4.4 Vallen Norra 1, Växjö, flerbostadshus i trä ................................................ 37 
4.5 Pär Lagerkvistskolan, Bergunda Växjö ..................................................... 40 

5 Diskussion och slutsatser .................................................................................. 44 

6 Slutsatser ............................................................................................................57 

7 Referenser .......................................................................................................... 61 
 

 



4 
 

  

  

1 Bakgrund, mål och genomförande av projektet 

1.1 Bakgrund och mål 

Projektet ”Beslut för upphandling av gröna byggprojekt” initierades i samband med 
framtagandet av forsknings- och innovationsprogrammet Bioinnovation under 2014 och 
2015. Bakgrunden var den ökande debatten om vilken roll byggandet har i att påverka 
klimatet och att förnybara material borde spela en viktig roll i utveckling av både 
byggprodukter och byggprocesser. Samtidigt fanns det också några  kommuner i landet som 
aktivt arbetat med strategier för att effektuera sig grönt träbyggande; spridningen av 
information och lärande kring detta saknades dock. Med stöd i litteraturen om hur 
innovationer sprids (t ex Rogers, 1963; Utterback and Abernathy, 1973), strategiers 
planering och genomförande (t ex Ansoff, 1987; Mintzberg, 1994) och skapandet av 
värdeerbjudanden via utvecklade affärsmodeller inom träbyggandet (Brege, Stehn, Nord, 
2014), skapades ett projekt med mål att: 

- Beskriva genomförda gröna byggprojekt och träbyggnadsstrategier. 
- Analysera påverkan av strategierna på kommunal beställarnivå samt 

projektentreprenörsnivå. 
- Presentera en modell för vilken roll och vilket agerande kommunala aktörer kan ha. 

1.2 Genomförande 

Projektgruppen bestod av representanter från Falu kommun, Skellefteå kommun, Växjö 
kommun, Högskolan i Dalarna och Linköpings universitet, med en styrgrupp från respektive 
part (bilaga 1). Genomförandet skedde i sekvens enligt följande:  

1. Urval av byggprojekt att studera 
2. Val av kommunala aktörer att intervjua för att samla information 
3. Val av analysmodell för insamlat empiriskt material 

 

1. Urvalet av byggprojekt att studera utgick från ett antal olika kriterier. Dessa kriterier var: 
Stommaterial (grad / mängd av trä); Beställare (kommunal/ annan); Upphandlingsform; 
Involvering av kommunal aktör; Ålder på byggprojektet; Typ av byggprojekt (bostad, lokal, 
infrastruktur, annat). Det slutliga urvalet av byggprojekt skedde med avsikt att få en spridning 
av olika byggtyper och genomföranden sett förprojektet i sin helhet.  
2. För respektive byggprojekt beslutades att intervjuer skulle utföras för att kunna generera  
och beskriva den aktuella processen som genomförts på kommunal nivå dvs på: – 
politikernivå, på kommunal beställarnivå, och på , entreprenör och 
materialleverantörsnivån. Individuella subjekt och aktörer söktes som varit tydligt 
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involverade  i de olika projekten för att kunna generera svar angående strategi- och 
genomförandeprocesserna. Personer som intervjuats finns i bilaga2. 
3. Analysen gick ut på att visa på hur  strategin påverkat de olika projekten; analysmodellen 
var inspirerad av strategiprocessutveckling (Pettigrew, 1987). Genom att beskriva externa 
och interna faktorer som påverkar, innehållet i strategin/processen samt aktiviteter för att 
genomföra strategin/processen skapas en anpassad analysmodell. För respektive nivå 
beskrevs de övergripande dimensionerna och olika underfaktorer enligt följande: 
 
Politiknivå 

- Externa faktorer – Byggaktivitet, Industristruktur,  
- Strategi – Bakgrund, innehåll och process 

Beställarnivå 
- Externa faktorer – Policies, Industristruktur,  
- Interna faktorer – Beställarstruktur, organisation, kompetens 
- Strategi – Bakgrund, innehåll och process 
- Aktiviteter – Upphandlingsstrategi, projektgenomförande 

Entreprenörsnivå 
- Externa faktorer –Industristruktur och tillhörighet  
- Interna faktorer – Ägarstruktur, organisation och kompetens 
- Strategi – Innehåll och genomförande 

 
Genomförandet av projektet har tidsmässigt pågått från december 2015 till avrapportering i 
december 2018, där intervjuer och datainsamling skett under perioden september 2016 till 
mars 2018.  
 

1.3 Disposition 

Det första kapitlet i rapporten beskriv kort om bakgrund till projektet och hur 
genomförandet har gått till.  
Kapitel två, tre och fyra beskriver bakgrund till Faluns, Skellefteås och Växjös 
träbyggnadsstrategi, innehållet i strategierna, och vilka aktiviteter som kommunen har 
initierat för att genomföra strategin. Där beskrivs även de utvalda byggprojekten för 
respektive kommun.  
Kapitel fem beskriver hur analysen gått till och vad den visar för tre tre olika studerade 
nivåerna och per kommun. Kapitel sex visar slutsatserna av analysen och presenterar en 
enkel beslutsstödsmodell för kommunalt agerande för upphandling av gröna byggprojekt 



6 
 

  

  

2 Falun 

2.1 Kommuninformation och byggmarknad 

Falu kommun är residensstad i Dalarna och en av de till ytan större kommunerna. Falu 
kommun angränsar till bl.a. till Leksand, Rättvik och Borlänge kommun samt i öster till 
Gävleborgs län. Falun har under de senaste 20 åren uppvisat en svag befolkningstillväxt och 
har idag 57 000 invånare. Näringslivet präglas av den långa traditionen av att bruka skog och 
utvinna malm men också av en lång byggtradition. Befolkningsutvecklingen har varit en 
viktig faktor på det förhållandevis svaga byggandet i kommunen de senaste 20 åren, men där 
miljöaspekter (markförhållanden och föroreningar från tidigare verksamheter) också 
bidragit.  

Kommunen har en lång tradition av träindustrier där Stora Enso är mest känd, men även 
träbyggande och trähantverket inom kommunen är vida kända.  

Falun delar högskola (Högskolan i Dalarna) med Borlänge, där det bl.a. finns byggteknisk 
utbildning.  

 

Figur 1: Färdigställda lägenheter i flerbostadshus, 2007-2017 i de tre kommunerna. Källa: 
SCB, 2018 

2.2 Faluns träbyggnadsstrategi 

Bakgrund 
Bakgrunden till Falu kommuns träbyggnadsstrategi från 2011 bygger på det engagemang 

som kommunen haft i relation till den nationella träbyggnadsstrategin från 2004 och 
speciellt dess genomförande under perioden (2006-2009). Den tidigare landshövdingen i 
Dalarna under tiden för den nationella träbyggnadsstrategin arbetade aktivt för träbyggande 
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och tillsammans med företrädare för kommunen initierade Trästad 2012. Det tidiga 
engagemanget byggde på den trätradition som finns i regionen, på det samarbete som 
skapats mellan byggande aktörer i Dalarna i klusterbildningen ByggDialog Dalarna, och att 
det finns kunnande om byggande och trä vid högskolan. Falun profilerade sig genom att vara 
en av kommunerna som uppförde ett referensobjekt (Hyttkammaren) i samband med 
nationella träbyggnadsstrategin.  

 
Inriktning 

Falun har under lång tid arbetat med miljö- och klimatfrågor vilket bland annat styrs 
genom ett av kommunens hållbarhetsprogram - Miljöprogram. Träbyggnaders positiva 
påverkan på miljöarbetet ansågs därmed vara viktigt att lyfta fram och ingå i 
miljöprogrammet. . Vidare önskade kommunen skapa förutsättningar för positiv utveckling 
av näringslivet bland annat genom att tränäringen kan stimuleras av  ett ökat träbyggande. 
Kommunen har där en möjlighet att vara ytterligare aktiv på marknaden via det kommunala 
byggandet. Attraktionskraften i regionen och kommunen kopplas också till besöksnäringen 
där Falun som trästad kan koppla samman det historiska arvet från skog, trä och 
gruvindustrin med dagens träarkitektur. Syftet med strategin har därmed blivit att fånga upp 
dessa tre delar och skapa förutsättningar för en positiv utveckling: Energi- och klimatsmart 
kommun, stimulera tränäringen via ökat träbyggande och utveckla besöksnäringen via 
varumärket Trästad Falun.  

 
Genomförande och organisation 

Det arbete som genomförts för att lyfta träbyggandet i Falun behövde konkretiseras och 
få en tydligare plattform. I och med att kommunstyrelsen antog träbyggnadsstrategin under 
2011, fanns mål för träbyggandet och förutsättningar för genomförandet blev tydligare. 
Träbyggnadsstrategin pekar på ett antal tillvägagångssätt för kommunens styrelser/ 
nämnder och förvaltningar/ bolag att följa.  

Trä som byggnadsmaterial ska alltid prövas när byggnadsverk i offentliga miljöer ska 
uppföras, kommunens egna bolag ska beakta träbyggnadsteknik som alternativ, genomförda 
träbyggnadsprojekt ska alltid utvärderas, detaljplaner ska utformas så att trä inte 
missgynnas, information om träbyggnadsteknik med mera ska ges i samband med bygglov, 
trä ska vara förstahandsval vid försäljning av kommunal mark, kommunala förvaltningar och 
bolag ska i möjligaste mån medverka i forskning, kunskapsspridning och nätverkande om 
träbyggande.  

Förvaltningen som ansvarar för byggfrågor har varit den aktiva i genomförandet för att 
uppnå målbilden och internt byggt en kompetens för arbetet. För att kunna få en förändring 
ansågs det att kommunen själva måste vara aktiva. Olika instrument har därmed använts 
bland annat information och rådgivning, delad upphandling med ett flertal entreprenader, 
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aktivt deltagande i regionala och nationella nätverk gällande träbyggande. I ett flertal av de 
kommunala upphandlingarna har energi, klimat och innovation varit viktiga kriterier att 
uppfylla och följa, och att trä därmed ska vara ett alternativ.  

  



9 
 

  

  

2.3 Projekt Aspeboda skola, Falun 

 
Byggår 
Arkitekt 
Konsulter 

Maj 2013 - feb 2014 
 
Ramböll (Konstruktion) 
 Tyrens (Energi) 

Entreprenör 
 
 
 
Byggsätt: 
 
Upphandlingsform: 
 
Entreprenadform: 

Skogslunds Bygg  
 
 
 
Platsbyggt  
 
Delad Entreprenad 
 
Utförandeentreprenad 

  
Produktionskostnad 
 
Bruttoarea 
Miljöcertifiering 

24.151.000 kr inkl byggherre omkostnader och utb. 
19.500 kr/m2. Exkl tomt. 
1 240 m2 i 3 plan 
BBRs krav minus 30 % 

Fakta om huset: Skola i 3 plan 
 Betongplatta och källare i prefabbetong 

Träregelstomme, massivträbjälklag. 
 Passivhus värden:   

Energiförbrukning  40 kWh/m2. 
Lufttäthet: 0.16 l/s m2 (0,3l/s m2 beräknat) 
Uppvärmning via fjärrvärmenät plus pelletspanna 

 
 

 



10 
 

  

  

2.3.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet Aspeboda skola genomfördes under 2013 och med färdigställandedatum i februari 

2014. Bakgrunden till projektet var behov av modernare och mer ändamålsenliga 

undervisningslokaler. Efter lång utredning om möjlighet att renovera befintlig byggnad, 

beslutades om ett nybyggnadsprojekt. Falu kommun hade precis antagit en 

träbyggnadsstrategi som i kombination med uppställda miljömål påverkade hur 

förfrågningsunderlag och upphandling skulle gå till. Målet med projektet var att bygga en 

undervisningsanpassad byggnad med höga energikrav (max 40 kWh/m2, år) och att trä ska 

vara en bärande del av byggnadsverket. Kostnadseffektivitet i både bygg- och driftsfas. 

2.3.2 Genomförande 

Projektet präglades av den tidigt satta önskan om samarbete för att nå de högt ställda 

kraven på tillgänglighet och energiförbrukning. Personal från skolan och 

utbildningsnämnden har varit med i projektet i tidigt skede och påverkat utformningen ur ett 

lärandeperspektiv. Serviceförvaltningen tillsammans med avtalsprojektörer och arkitekter 

från Falugruppen arkitektkontor tog fram ritningar och förfrågningsunderlag. Höga krav på 

energianvändning och att byggnaden ska vara en del i träbyggnadsstrategin påverkade 

utformning, system- och materialval, där man bland annat tog hjälp av Sunda Hus.  

Kommunens bedömning av marknadsläget, den förhållandevis korta tiden för projektet och 

den interna kunskapsnivån vid tillfället innebar att kommunen skrev förfrågningsunderlaget 

som en totalentreprenad men med viss styrning. Sju anbud inkom, alla med någon form av 

hybridlösning för stommen. Skogslunds, ett regionalt företag inriktat på anläggning och 

duktiga på byggservice bedömdes ha det bästa anbudet. Bedömningen gjordes enligt 

kriterierna pris, kunskap för att klara projektet och erfarenhet av liknande projekt. 

Ekonomiskt har projektet följt en prestationsbaserad fakturering, dvs. serviceförvaltningen 

har varit aktiva på byggarbetsplatsen och löpande följt progressen för att säkerställa kvalitet 

samt faktureringsunderlag.  

Projektet startades i maj med grävning och gjutning av platta. Parallellt med gjutningen och 

torkning prefabricerades väggelementen i betong till källaren och i trä till de övriga 

våningarna. Redan i oktober var stomme och tak rest och byggnaden tät. Byggnaden är 

kompakt utan alltför många vinklar, och för att uppnå energimålet har dubbel isolering 
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använts med förskjutna reglar vilket minskar köldbryggor. För att ytterligare minimera 

värmeförluster och ge varmvatten snabbt har våtgrupper samlats i undercentral och nära 

varmvattenberedning. Ventilationen i rummen styrs mot behov vilket bland annat innebär 

att den går ner på minimum under nattetid när skolan är låst. Fokus på hög 

värmeåtervinning och energioptimering. Byggnaden var klar för användning i februari året 

efter, vilket totalt sett är en väldigt kort tid, och enligt entreprenören beror på en hög 

prefabriceringsgrad och att de kunnat jobba parallellt mellan gjutning av platta och 

väggelement. Slutanvändaren, skolans personal och elever är väldigt nöjda med byggnaden 

som har en god luftkvalitet och låg energiförbrukning.  

2.3.3 Utfall och lärdomar 

Utfallet av projektet är positiva. Slutbrukarna är nöjda, serviceförvaltningen klarade 

ekonomin och har en låg driftskostnad. Entreprenören klarade ekonomin delvis tack vare 

likviditetsåtaganden från kommunen.  

Ett snabbt genomförande delvis tack vare prefabriceringsgrad men också kunnig 

entreprenör med engagemang.  

Lärdomen av projektet från Serviceförvaltningen var att: 

• Totalentreprenad är att föredra när det är kort om tid och projektet är någorlunda lätt 
• Viktigt med tydligt förfrågningsunderlag och md hög användarinvolvering. 
• Trästommen fungerar för att skapa en god inomhusmiljö och tillsammans med 

energisystemen ger god energiförbrukning.  
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2.4 Projekt Kårebacken, särskilt boende, Falun 

 
Byggår 
Beställare 
Arkitekt 

 

2014 
Kommunfastigheter i Falun 

   Falugruppen Arkitektkontor 

Entreprenör 
 
 
 
Prefabgrad 
 
 
Montage 

HMB som sammanhållande entreprenör med 
stom- och montageansvarig 3C construction 
och leverantörerna Moelven och Harmet  
Plan och volym element med installationer. 
Stomsystemets byggdelar i limträ (Trä8) tillåter 
stora spännvidder. Bjälklagskassetter. 
 
Väderskydd med integrerad travers 

Konstruktör Moelven (stomme), ) 
Produktionskostnad 69,447 MSEK, totalkostnad 
Kostnad/kvm (BOA)  
Bruttoarea  
Miljöcertifiering Energiförbrukning 35 kWH/m2, år 
Antal lägenheter och 
gemensamhetsytor 

32st lägenhetsmoduler i trä 
4st trapphusmoduler  
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2.4.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet Kårebacken färdigställdes 2014. Bakgrunden till projektet var att det fanns ett akut 

behov av platser inom äldreomsorgen och att den antagna boendeplanen krävde fler platser. 

Målbilden i kommunen rörande Vård och Omsorg var att tillhandahålla vård över längre tid 

med så liten arbetsinsats som möjligt, tillhandahålla eget boende i huvudsak och parboende 

om möjligt, och förebygga belastningsskador och undvika ensidiga moment hos personal. Till 

detta kom den nyligen antagna träbyggnadsstrategin vilket därmed skulle inkorporeras i 

projektet. Kommunen var under denna period med i ett projekt, InnoBuild, med målsättning 

om att utveckla upphandlingsformer som kopplade till grundvärden som trygghet, värdighet, 

innovativa tekniklösningar och innovativa material. Specifika mål med projektet var: 

Energiförbrukning 35-40 kWH/m2, år; optimering av totalekonomin i projektet utifrån ett 

förvaltarperspektiv, innovativ stomlösning.  

2.4.2 Genomförande 

Kårebacken var ett kommunalt projekt där förvaltningen både agerade som beställare och 

ägare. Arbetet präglades av deltagandet i Innobuild samt den antagna träbyggnadsstrategin, 

vilket innebar att man önskade jobba efter metoden construction management, med hög 

egen delaktighet och med delade entreprenader. Samtidigt antogs att det fanns en svårighet 

att få anbud med trä, vilket ledde till att det fanns en viss styrning i underlagen. Utifrån den 

genererade lokalfrågan från vård och omsorg, arbetade Serviceförvaltningen fram ett 

förfrågningsunderlag. Det arbetet skedde tillsammans med personal och ledningen inom 

vård och omsorg, med avtalskonsulter inom VVS, ventilation och el/tele, och där inslag av 

typlösningar från tidigare projekt fanns med. Kriterier var träbyggnadsstrategins, 

energieffektivitet, hållbart byggande och det innovativa vårdboendet. Projektet delades upp 

i  tre entreprenader, mark och grund, stommontage och hissinstallation, och med önskan om 

en sammanhållande entreprenör.  

HMB upphandlades som sammanhållande entreprenör för de övriga tre entreprenaderna, 

där 3C Construction samordnade leveransen av stommen i form av Moelven Trä8 

limträkonstruktion och Harmets trämoduler.  
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Projektet genomfördes under tidspress då kommunen hade kostnader för vårdplatser. Med 

en hög industrialseringsgrad (parallell produktion mark/grund och byggnad i form av 

moduler) och delade entreprenader genomfördes projektet inom rimlig tid. Mark och 

grundentreprenaden skedde parallellt med stomprojektering samt modultillverkning skedde. 

Stommen var en kombination av limträ och massivträ för att få tillräckliga spännvidder och 

där modulerna passade in i stommen. Fasaderna bestod av utfackningsväggar i trä. Totalt var 

det 36 moduler som monterades under 3 dagar varefter en takkonstruktion i limträ 

monterades. Hela stomentreprenaden inklusive interiört färdigställande är på 2000 kvm 

vilket genomfördes på ca 5 månader. Den ursprungliga tidplanen var snävt hållen, och trots 

gott arbete av alla inblandade blev det en viss försening. Svårigheter enligt entreprenörerna 

har varit just den snäva tidsramen, att det varit olika system som ska fungera tillsammans – 

betonggrund, limträstomme och förproducerade moduler, där de förstnämnda har olika 

måttnoggrannhet. Beställaren var närvarande under hela projektet för kontroll men också 

för att lära till kommande projekt. Lärandet bestod i hur upphandlingen kan ske, antal 

entreprenader, typlösningar att ”återvinna”, inblandning av slutkund/beställare i 

projektgenomförandet, övriga vinster med träbyggnader.  

2.4.3 Utfall och lärdomar 

Utfallet av projektet är positiva. Projektet klarade i stort sett tiden, ekonomin klarades delvis 

tack vare externa projektmedel, och att boende och personal är nöjda med inomhusmiljön.  

Projektet innebar att prova en ny form av upphandling med hög grad av engagemang under 

hela processen från kommunens sida.  

Lärdomen av det enligt personer från Serviceförvaltningen var att: 

• det krävs mycket intern kompetens för att lyckas på ett tillfredsställande sett. 
• det behövs marknadsföring och information för att få in anbud för trä. 
• två till fyra entreprenader kan vara en lämplig omfattning beroende på projektets totala 

omfattning. 
• det är viktigt och nyttigt att slutanvändaren är med från start.  

 

Entreprenören ser det positiva med träbygget och dess måttnoggrannhet men även vikten 

av att ha egen kunskap om hur byggsystemen fungerar tillsammans.  
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2.5 Projektet ”Brigaden”, Falun 

 

Byggherre 
Byggår 
Arkitekt 

 

Kopparstaden 
2015 
 

Entreprenör 
 
 
 
Prefabgrad 
 
 
Montage 

Byggarna i Falun Mikael Lusth totalenteprenör, 
Dalacement (Betongstomme), Dalahus Linghed 
(bjälklag) och Grytnäs Mark (Mark) 
 
Innovativ hybridlösning med planelement  

Konstruktör  (stomme), (grund) 
Produktionskostnad 98,2 Mkr varav entreprenad 69,5 Mkr 

(bygg+mark) 
Kostnad/kvm (BOA) ca 28 tkr 
Insats 18 tkr/kvm (snitt) 
Bruttoarea 3489 m² 
Miljöcertifiering Energikrav enligt kommunens nivåer 
Antal våningsplan 3 byggnader med fyra våningar. Totalt 69 

lägenheter fördelade på 8 st 3:or, 21 st 2:or och 
60 st 1:or. I huvudsak som studentboende. 
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2.5.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet ”Brigaden” färdigställdes 2015. Processen inleddes redan år 2010 när 
marknadsbedömningar visade på ett stort behov av lägenheter generellt och av mindre 
lägenheter specifikt i Falun. Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden påbörjade därför 
planeringen för projektet och framtagande av förfrågningsunderlag bland annat genom att 
anordna ett antal informationsträffar med potentiella entreprenörer, sammanställa egna 
mål och marknadskrav och besök hos andra kommunala byggare för inspiration och 
kunskapsuppbyggnad (bl.a. Växjö). Trots att Kopparstaden hade tidigare erfarenhet av 
träbyggande i samband med genomförandet av den nationella träbyggnadsstrategin och 
uppförandet av Hyttkammaren (Byggandet av flervåningshus i trä, 2008) ansågs fortfarande 
den interna kompetensen inte tillräcklig för att driva hela projektet i egen regi. Istället 
planerades detta projekt som ytterligare ett tillfälle att lära mer och nytt om träbyggande, 
och speciellt inför framtagande av en kommunal träbyggnadsstrategi. Vidare önskade man få 
in anbud med olika konstruktionslösningar för att på så sätt utveckla träbyggandet. För att 
uppnå detta var den tänkta entreprenadformen totalentreprenad. Ytterligare påverkan kom 
av den nyligen framtagna träbyggnadsstrategin, mål om låg energiförbrukning samt 
driftskostnader.  

2.5.2 Genomförande  

Kopparstaden påbörjade arbetet med förstudier under 2010 och med hjälp av anlitade 
projektörer avseende arkitektur, mark, VVS och el genomfördes framtagande av 
förfrågningsunderlag under 2013. Arbetet med underlaget stöddes av den interna 
organisationens kompetenser inom projektledning, IT, VVS, el, och byggnadsentreprenad, 
och den träbyggnadsstrategi som var framtagen och även övriga krav som Kopparstaden har 
avseende energiförbrukning och höga kvalitetskrav på ingående material för att påverka 
drift- och underhållskostnader. Beställaren Kopparstaden önskade en totalentreprenad för 
att minska på funktionsrisken och totalt inkom 4 anbud. Byggarna i Falun Mikael Lusth som 
huvudentreprenör tillsammans med Dalacement, Dalahus Linghed och Grytnäs Mark 
presenterade en innovativ konstruktionslösning som innebar ett anbud 9 miljoner SEK lägre 
än någon av de övriga. Ingen av de större nationella entreprenadföretagen inkom med något 
anbud vilket Kopparstaden ansåg som märkligt med tanke på det rådande svaga 
marknadsläget. entreprenadkostnaden uppgick till 69,5 miljoner och med övriga kostnader 
för projektet hamnade slutnotan på 98,5 miljoner kr eller 28200 kr/ kvm.   
Projektet genomfördes således som en styrd totalentreprenad av Byggarna i Falun Mikael 
Lusth AB med en konstruktionslösning där de bärande delarna innehöll både stål, trä och 
betong. Konstruktionen hade en viss förtillverkning vilket minskade produktionstiden på 
plats med ca 50 %.   
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Under byggets gång skedde tillsyn från beställaren ca 1 ggr/vecka och en KA-konsult 
anlitades efter färdigställandet. Vid godkännandet av anbudet fanns en skattning om att 
andelen Ändringar-Tillägg-Ombyggnader: or skulle hålla på en nivå mellan 2-3%. Slutnotan 
hamnade också på nivå en nivå av 2,5% . Byggnaderna är främst avsedda som 
studentboende och innehåller därmed en stor andel 1:or (60 st), några färre 2:or (21 st) samt 
endast några 3:or (8st).  
När det gäller driften i den färdiga byggnaden så kommer komponentavskrivning att 
genomföras vilket innebär att den nominella avskrivningen blir 62,5 år.  

2.5.3 Utfall och lärdomar 

Kopparstaden är nöjda med projektet liksom de boende. Genomförandet av förfrågning, 
entreprenad och driftsättning har gått enligt planerna och eftersom Kopparstaden 
traditionellt har upphandlat byggnader med totalentreprenad, har detta projekt bidragit till 
att man nu för interna diskussioner om att kunna genomföra mer projektering internt både 
avseende förprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag, men också att andra 
entreprenadformer skulle kunna bli aktuella.    
Kostnadsmässigt anses det vinnande anbudet inte som alltför högt även om man är 
medveten om att andra aktörer, t ex i Växjö, kan hålla påtagligt lägre nivåer i sina projekt. 
Kostnaderna påverkas negativt av att marken i Falun oftast kräver sanering på grund av 
mineralförekomst.  
Lärdomar kan därmed sammanfattas till:  

- Skynda långsamt för att bygga upp egen kompetens 
- Ta hjälp av expertis 
- Utnyttja möjlighet till olika entreprenadformer för att få olika förslag på 

konstruktionslösningar 
- Titta inte enbart på produktionskostnaden utan räkna också på driften 
-  

Entreprenören anser att projektet blev lyckat genom att ett nytt samarbete etablerades, en 
spännande konstruktionslösning kunde tas fram, och att företaget etablerade sig som 
träbyggare. Företaget har flera andra verksamheter i gruppen vilket därmed ger möjlighet 
att ta ett större projekt som detta, och samtidigt hålla en låg kostnadsbild.  
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3 Skellefteå  

3.1 Kommuninformation och byggmarknad 

Skellefteå är till ytan en av de större kommunerna i Sverige (9900 km2) med ett invånarantal 
om ca 70 000 personer. Skellefteå har haft en svag befolkningsutveckling under de inledande 
åren på 2000-talet, men sedan ett par år har detta vänt och utvecklingen är numera 
stigande. Skogs- och träindustrin tillsammans med gruvföretag och kraftindustrin dominerar 
näringslivet.  

Byggmarknaden har följt befolkningstillväxt och den allmänna konjunkturen, och där 
positiva signaler har initierat en ökad byggaktivitet sedan 2012 (se figur 1). I kommunen och 
länet finns ett antal av de större och dominerande träbyggföretagen lokaliserade. 

3.2 Skellefteås träbyggnadsstrategi 

Bakgrund 
Bakgrunden till Skellefteås träbyggnadsstrategi kopplar till kommunens närhet till en stark 
träindustri och till uppbyggandet av träkompetens vid universitet/ högskolor, och att detta 
sammanföll med ett ökat intresse i landet av träbyggande. Politiken har haft ett starkt 
engagemang för träområdet under lång tid och personer från kommunen har tidigt varit 
engagerade i nationella satsningar, mycket som en följd av den starka tränäringen. 
Kommunen har ett långvarigt samarbete med träaktörer i regionen; TräEnigheten som 
sammanhållande för flera enskilda organisationer, TräCentrum Norr (TCN) som 
sammanslutning av triple-helix-aktörer för praktisk genomförande av trärelaterade projekt, 
Träbransch Norr (TBN) som företrädare för snickeriföretag i länet och LTU som långvarig 
forskande och undervisade aktör i kommunen samt Rise (Research Institute of Sweden) som 
institut med forskning och kontroll av träområdet. Skellefteå var tidigt med att prova 
möjligheten att bygga stort i trä efter regeländringen 1994, med syfte att visa att det var 
möjligt och att profilera kommunen, och har arbetat utan en fastslagen kommunal 
träbyggnadsstrategi.  

 
Inriktning 
I slutet av 1990-talet pekades Skellefteå ut som en trä- och träbyggnadskommun i samband 
med ett större branschforskningsprogram (Skogs- och träprogrammet, 1997). Det epitetet 
skapade en inriktning för Skellefteås fortsatta arbete med träbyggandet. När den nationella 
strategin (DS2004, 2004) skulle genomföras och bl.a. referensobjekt efterfrågades var 
Skellefteå villiga att svara upp. Målsättningen var, enligt politiker och tjänstemän i 
kommunen att lyfta fram träbyggandet som något innovativt och konkurrensutvecklande, 
som skapade arbetstillfällen för den lokala industrin och samtidigt bidrog till minskad 



19 
 

  

  

energianvändning genom ett fokus på hållbart byggande, och som sammantaget kunde 
skapa ett starkt varumärke för Skellefteå. Kommunen önskade därmed vara aktiv i 
träbyggandet och utveckla olika typer av referensobjekt för att visa på möjligheter med 
träbyggandet. Inriktningen för träbyggandet och den träbyggnadsstrategi som antogs 2014 
stod därmed på flera ben, näringslivsutveckling, arbetstillfällen, hållbart byggande och en 
kunskapsuppbyggnad tillsammans med akademin.  

 
Genomförande och organisation 
Innan Träbyggnadsstrategin antogs under 2014 hade den föregåtts av arbeten internt i 
kommunen, och i samarbete med näringslivs- och högskoleorganisationer under ett stort 
antal år. Skellefteå kommun önskade utveckla det lokala näringslivet inom skog- och trä och 
samtidigt skapa en utveckling av kommunen mot ett hållbart framtida samhälle, och där 
träbyggande ansågs som en viktig del. Kommunens arbete har präglats av dialog och 
samförstånd och att genom samtal och information få till en förändring och utveckling. 
Genom att visa på referensobjekt, best practice och möjligheter, förväntas ett visst agerande 
som ska gynna de flesta. Den antagna träbyggnadsstrategin ligger i linje med den synen 
genom att vara en viljeyttring om att trä ska provas i byggande, såväl kommunalt som privat, 
att via dialog skapa intresse för trä, och att träbyggande ska vara en del i att nå ett framtida 
hållbart samhälle. Det saknas dock tydliga mätbara mål i strategidokumentet mer än att det 
finns en önskan om att prova trä i olika byggnadstyper och i olika upphandlingsformer. 
Genom att träbyggnadsstrategin ingår i den övergripande utvecklingsplanen för kommunen 
kan den sägas ha en stark ställning och borde ha gott genomslag, men genomslaget blir svårt 
att utvärdera.   
Konkret sker genomförandet av träbyggnadsstrategin via de dialoger som kommunen har 
med övriga organisationer och företag i kommuner när det gäller byggande, och när 
förvaltningen och de kommunala byggbolagen ska genomföra byggprojekt. Via dialog med 
marknadsaktörer, via detaljplanens utformning samt att prova olika upphandlingsformer 
skapas möjlighet till att bygga med trä. Styrningen sker via kommunala policies och 
ägardirektiv och där dessa sedan översätts internt i organisationerna av enskilda personer 
och i enskilda ärenden dvs. genom att skapa processer för hur strategin ska spridas kommer 
målen på sikt att nås. Grupper och positioner i den egna organisationen lyfts fram och driver 
processer i strategins anda. Det kan gälla hur detaljplanearbetet ska drivas, hur 
upphandlingar ska ske, vilka aktörer som konsulteras inför projekt, hur dokumentation 
under och efter projekt sker och hur spridning av insamlade uppgifter till övriga aktörer ser 
ut och inte minst samverkan med andra aktörer som gemensam nytta.    
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3.3 Älvsbacka Strand hus 3, bostadshus i trä 

 

Byggherre Bygg i Trä Sverige AB (Martinsons, Lindbäcks Bygg, White) 
Adress: Aldergatan 1, Skellefteå  

Byggår 
Arkitekt 
 

2010 
White; Katrin Ehnberg-Gunnarsson, Lennart Sjögren 
mfl. 

Entreprenör 
 
 
 
 
 
 
 
Prefabgrad 
 
 
 
Montage 

Lindbäcks Bygg som totalentreprenör med 
stomleverantörerna Martinsons och Lindbäcks och 
underentreprenörerna El-consult (el), VVS-konsulterna 
i Skellefteå (vvs), WSP (geo), Bravida (sprinkler), 
Brandkonsult L Abrahamsson (brand) 
Plan- och volymelement med installationer. Fasad i 
limträpanel. 
Stomsystemets byggdelar i KL-trä tillåter stora 
spännvidder. 
Väderskydd med integrerad travers 

Konstruktör Martinsons (stomme), WSP (grund) 
Produktionskostnad 43 Mkr varav entreprenad 29,5 Mkr (bygg+mark) 
Kostnad/kvm (BOA) ca 28 tkr 
Insats 18 tkr/kvm (snitt) 
Bruttoarea Ca 2128 m² 
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld (Norra Sveriges första) och LCA-

/CO2-beräknat (SP) 
Antal våningsplan 18 lägenheter fördelade på sex våningar och en övre 

indragen takvåning med förråd och gästlägenhet 
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3.3.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet ”Älvsbacka strand” uppfördes 2010, och viktiga aktörer i projektet var White 
tillsammans med Martinsons Byggsystem AB och Lindbäcks Bygg AB.  
Den formella beställaren av byggnaden var Polaris (numera Skellefteå Industrihus) som även 
äger delar av fastigheten, tillsammans med en bostadsrättsförening.  Bakgrunden till 
projektet var den nationella träbyggnadsstrategin och att vid genomförandet (2005-2008) 
önskades ett antal referensprojekt i Sverige. Skellefteå kommun var tidigt aktiv deltagare i 
genomförandet av strategin och önskade profilera sig ytterligare. Samtidigt fanns en 
målsättning om att understödja lokal kunskapsbaserad industri och även basindustrin för att 
på detta sätt främja arbetsplatser i kommunen. Förarbete till projektet påbörjades redan 
2005 med att ändra i detaljplanen vilket efter ett antal turer godkändes under 2009. 
Kommunen var därmed tidigt tydlig i att agera via markanvisningsinstrumentet vilket 
påverkade processen i genomförandet. I markanvisningen framgick en tydlig önskan om att 
projektet skulle vara ett träprojekt och även att energiförbrukning var ett uppsatt önskemål, 
under 60 kWh/m2, år men helst lägre.  

3.3.2 Genomförande 

Projektet genomfördes efter en markanvisningsprocess. Anledningen till detta var att 
kommunen ansåg att det inte fanns tillräckligt med entreprenörer som kunde svara på ett 
förfrågningsunderlag med inriktning mot trä från Polaris. White arkitekter, Martinsons 
Byggsystem och Lindbäcks presenterade samarbetet Bygg i Trä vilka tilldelades 
markanvisningen. Projektet innebar ett totalåtagande, det vill säga från idé till färdig 
produkt, och med tydliga ansvarsområden. Konceptet som presenterades innebar en hög 
grad av industrialisering. Genom ett tidigt samarbete har uppkomna frågeställningar lyft 
genom hela byggprocessen, vilka också har behandlats och utvecklats.   
White tog fram ritningar parallellt med markanvisningsprocessen. Tomten gav möjlighet till 
tre byggnader i sex våningar med etage. Efter godkännande av avtalet tog Martinsons ansvar 
för konstruktionsritningar och projektering samt stomleverans. Konstruktionslösningen 
består av våtrumsvolymer tillverkade av Lindbäcks som dockas ihop med stommens 
planelement i massivträ. Stabiliseringen fås med hjälp av ytterväggar och två innerväggar i 
massivträ. Projektet syftade till hög industrialisering och volymer och bjälklag producerades i 
fabrik, emballerades och levererades just-in-time för montering. Väggarna utgörs av 
massivträskiva och som har kompletterats i fabrik med gips, isolering, panel och utfräsning 
för eldragning. Våtrumsvolymerna, som tillverkades av Lindbäcks innebär att kök, badrum 
och tvättutrymme har samlats i en våtrumsvolym. Dessa volymer tillverkas färdiga i fabrik 
inklusive målning, golvläggning samt inredningar och levereras till byggarbetsplatsen för 
montering.  
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Arbetet på byggarbetsplatsen genomfördes under en tältlösning, extoler, som innebar en 
skyddad arbetsplats och som följde med byggnaden när våningar lyftes på plats. Montaget 
och färdigställande av byggnaderna skedde våning för våning och när bjälklag, volymer och 
väggar var på plats vidtog färdigställandet av lägenheterna. Tiden för montering och 
färdigställande var kort, endast 22 veckor från att grunden var klar till att lägenheterna var 
inflyttningsklara. Totalt finns tre byggnader uppförda och montage och färdigställande 
utvecklades hela tiden. I det tredje och avslutande huset har extra fokus legat på miljö och 
hållbarhet, och efter färdigställande har Miljöbyggnad Guld uppnåtts.   

 

3.3.3 Utfall och lärdomar 

Älvsbacka strand har blivit det kommunen önskade, ett riktigt bra referensobjekt. Genom att 
tre hus har uppförts har utveckling kunnat ske inom samma projekt, där bland annat 
färdigställandetiden kortats från 22 till 18 veckor. Konceptet har utvecklats till att uppnå 
Miljöbyggnad Guld.  
 
Lärdomar av projektet är  
• Viktigt med tydligt kommunalt agerande. Kommunen insåg att en normal process inte var 

möjlig utan påverkade då aktörer till agerande.  
• Innovation i produkt och process. Produktkonceptet som Bygg i Trä levererade 

kombinerade planelement och volymer vilket gav en bra lösning. I process genom att 
kommunen jobbade med olika upphandlingsalternativ och att konceptet hade en hög 
grad av prefabricering. 
 

Specifika lärdomar rörande produktion och montage: 
• Förkortad tid vid montering. God hjälp av upprepning samt att arbetarna var vana vid 

att jobba med trä 
• Ökad installationssäkerhet. Installatörerna fick enklare arbete då trä är mer 

”förlåtande” för sena ändringar.  
• Energiförbrukningen omkring 20 % lägre än beräknat.  
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3.4 Älvsbackbron, snedstagsbro (gång- och cykel) i trä 

 

Byggherre Skellefteå kommun 
Adress: Rönngatan 2/Väststigen 29, Skellefteå  

 
Byggår 
Arkitekt/konstruktion 

2011 
Konstruerad av Martinsons 
och Cowi (konstruktionsberäkning) 

Entreprenör, träöverbyggnad 
 
Entreprenör, brofundament 
Projektör, brofundament 
Ljussättning 
Prefabgrad 
 
Spann 
Bredd 
Pylonhöjd 
Medfinansiärer 

Totalentreprenad Martinsons (stomme och montage)  
SKANSKA 
Sweco 
Ramböll, Jan Forsmark 
Levererades i fyra delar, förberedd 
för el, vatten och avlopp. 
130 meter (totalt 185 meter) 
4 meter 
20 meter 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Luleå tekniska 
universitet (”Smart Träbro i Smart Stad”). 

Konstruktör Martinsons (stomme) 
Produktionskostnad 37 Mkr. varav entreprenad 30 Mkr (bygg+mark). 46´kr/m2 
Maxvikt för fordon 12 ton (renhållningsfordon) 
Utmärkelser Årets kommunaltekniska projekt 2012 

Nordens längsta snedstagsbro byggd i trä samt Nordens 
längsta träbro i ett spann för gång- och cykeltrafik. 
Unikt med bron är också den montagemetod som användes 
för överbyggnad.  Broplattan monterades genom lansering 
på i förväg uppspänt stagsystem.  

 
 

3.4.1 Bakgrund och mål med projektet 

Älvsbackabron ingår som en del i Älvsbackastrategin, det vill säga planeringen för 
uppförandet av byggnaderna Älvsbacka Strand och omkringliggande områden, och var ett 
sätt att skapa ytterligare en övergång över älven. Det fanns även intresse att skapa 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYs_ui9eDMAhVIKpoKHX-sACkQjRwIBw&url=http://degerman.se/2011/11/11/alvsbackabron/&psig=AFQjCNG089Zu9Kx89AcefJ5JWPqZjq8l_Q&ust=1463567849182304
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ytterligare referensobjekt i trä i linje med den träbyggnadsstrategi som fanns framtagen. 
Förutom att skapa en väl fungerande bro och ett referensobjekt, var målet även att öka 
kunnandet om träbrobyggande. Kommunen önskade även prova olika upphandlingsformer.  

3.4.2 Genomförande 

Projektet ”Älvsbackabron”, beställdes formellt av Skellefteå kommun och uppfördes 2011. 
Kommunen är också ägare av bron.  
Processen från start till att bron invigdes har varit lång och inte helt rak. Kommunen hade 
initialt utarbetat ett förfrågningsunderlag där det fanns ett antal olika brolösningar. Detta 
underlag hade tagits fram efter långa diskussioner med brotillverkare, med besök till olika 
broar och en del internt arbete. I förfrågningsunderlaget framgick att minst två lösningar 
skulle presenteras, dels den mest troliga med fundament i älvfåran och två spann, dels ett 
annat alternativ.  
Efter att avtal inte hade kunnat slutas med den som vann första upphandlingen, gick 
kommunen in som en risktagande part. En av anledningarna till att den första upphandlingen 
avbröts är de svåra geotekniska förhållandena som råder i älvfåran. Det kräver omfattande 
pålningsarbete vilket underskattats i den första omgången. En andra upphandling 
genomfördes som en konkurrenspräglad dialog, det vill säga att kommunen tillsammans 
med aktörer arbetade fram en lösning som fungerar varefter den lösningen gick ut som 
förfrågningsunderlag. Dan andra upphandlingen genomfördes som en delad entreprenad 
med kommunen som huvudansvarig, Martinsons för projektering och produktion av 
brolösningen och Skanska som ansvarig grundläggning.  
Lösningen som byggdes innebar att inget pålningsarbete och inget fundament byggdes i 
älvfåran utan att bron, ämnad för gång- och cykeltrafik, uppfördes som en  snedstagsbro 
uppbyggd av pylontorn från vilka snedstag ansluter till broplattan. Pylontornen är 23 meter 
höga och uppförda i limträ. Brobanan är uppbyggd av två längsgående primärbalkar av 
limträ, som levereras förtillverkade i längder om 30 meter och en bredd på 4 meter och 
skarvas där momentstyvt till en 130 meter lång balk. Spännvidden klaras därmed genom att 
broplattan hängs upp i snedstag som fäster i fundament i kanten Detta skapar en slank 
konstruktion på en totalvikt av 270 ton. Den stora spännvidden och den slanka 
konstruktionen gör att utmaningen blir i första hand svängningarna. Broprojektet utgör ett 
forskningsprojekt där Luleå Tekniska Universitet gör mätningar på brons rörelser och 
förändring över tid. Sensorer finns monterade i bron för att på sikt ge nya modeller och 
verktyg att dels mäta prestanda och kvalitet dels avancerade träkonstruktioner i utsatta 
lägen.  

3.4.3 Utfall och lärdomar 

Resultatet har blivit en bro som fungerar för sitt ändamål. Det var för alla inblandade en 
ingenjörsmässig utmaning eftersom inget liknande gjorts tidigare och där vissa 
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förutsättningar (markförhållanden) var svårbedömda. Utmaningen har legat i projekteringen 
medan själva produktionen av bron varit enklare. Martinsons uttalar att projektet är tekniskt 
stretchat men att det visar sig vara möjligt att beräkna och ta fram. Det svåra tekniskt ligger i 
lastpåkänningar från vind, vatten och snö på konstruktionen men förstås på ytmaterialet, att 
det var ett komplext montage men där förtillverkningen var avgörande.  

 
Lärdomar kan sammanfattas enligt följande 

• När det är svåra eller osäkra byggprojekt finns det bra möjligheter med 
upphandlingsformer såsom konkurrenspräglad dialog, innovationsupphandling, eller 
liknande.  

• Projektering är den stora utmaningen i avancerade träkonstruktioner. 
• Förtillverkning medför att montaget blir lättare, och att total produktionstid blir kort. 
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3.5 Norrskenets förskola, Lågenergiförskola i trä 

 

Byggherre: Skellefteå Kommun, Support och Lokaler. 
Adress: Höjdgatan 12, Skellefteå  

 
Byggår 
Arkitekt 
Konsulter 

2012 
Collage Arkitekter; Rolf Marklund 
Konstruktion (WSP) 
VVS-konsulterna (VVS) 
Elteknik (EL) Tyrens (Energi) 

Entreprenör 
 
 
 
Byggsätt: 
 
Upphandlingsform: 
 
Entreprenadform: 

Hellströms Bygg  
Bravida (vent),  
YIT (VS),  
E/S Installation (El) 
Platsbyggt med Väderskydd  
 
Delad Entreprenad 
 
Utförandeentreprenad 

  

Produktionskostnad 24.500 kr/m2 inkl byggherre omkostnader och utb. Exkl tomt. 
Fakta om huset: Förskola med 4 Avd, BTA 941m2 
 Tillagningskök  

Stomme och fasad i trä. 
 Passivhus värden:   

Effektförbrukning 15 W/m2. 
Energiförbrukning  56 kWh/m2. 
Lufttäthet: 0.05 l/s m2 
U-värde golv & vägg 0.087 W/m2K. 

 

3.5.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet ”Norrskenet” började byggas 2010 och färdigställdes i mars 2012 som ett led i att 
leva upp till behovet av fler dagisplatser i kommunen samt att för att utveckla 
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dagisverksamheten där många dagis varit en-avdelningsdagis, till att modernisera 
verksamheten och övergå till större dagisenheter. Kommunen hade även mål att öka det 
egna kunnandet om verksamhetsbyggnader i form av utvecklade modeller för exv. 
dagisbyggnader. I det kunnandet ingår också vilken roll man som beställare ska ha. Specifika 
mål för detta projekt var en låg CO2-belastning – komma nära passivhusstandard, 
energieffekt samt att få ett referensobjekt för kommande projekt.  

3.5.2 Genomförande 

Formell beställare av enheten var fastighetsnämnden numera nämnden för Support och 
lokaler. Projekteringen gjordes i egen regi och det var ett mål i sig att göra detta. Den största 
utmaningen i det arbetet var att göra en konstruktion som var synnerligen god utifrån 
energimål och täthet. Tyréns gjorde förprojekteringen hela vägen till framritat underlag. 
Tanken var att få hjälp av en delvis styrd totalentreprenad för att bli innovativ, men man 
gjorde bedömningen att marknaden inte ”var riktigt där” för att kunna ta risken med 
framritningen.  
 
I framritandet och upphandlingen blev det istället att projektet har ”vanlig funktion” men 
med ökad fokus på energieffektivisering men i övrigt inte några anpassningar för att få till en 
trälösning, och inte heller att  reducera den tekniska funktionsrisken genom upphandling i 
totalentreprenad. Förfrågningsunderlaget innehöll en del lösningar som använts vid tidigare 
projekt och även en del nya lösningar som var tänkta att utvärderas och kunna bli 
återkommande lösningar. Detta arbetssätt har ansvarig beställaren använt under de senaste 
femton åren och har därmed byggt upp en god kompetens om olika lösningar, men även 
utvecklat projekt som fungerar.  
Projektet upphandlades som en delad entreprenad med kommunen som 
samordningsansvarig. Hellströms Bygg ansvarade för stomresning, E/S Installation för 
elarbeten, YIT för VS, och Bravida för ventilation.  
Projektets energiförbrukning syftade mot lågenergistandard, max 56 KvH/m2, år, varför 
extra vikt lades vid projektering av värme-, vatten och ventilationssystemen tillsammans 
med en rådgivande konsult. Samtliga entreprenörer genomgick en gemensam utbildning i 
passivhusteknik innan byggstart för att de önskade resultaten i form av täthet skulle kunna 
uppnås, vilket var stipulerat i upphandlingen.  Även under genomförandet av byggandet har 
kontinuerliga möten och dialog skett med beställare, med politiker och med slutanvändare 
(förskolepersonal och även föräldrar) för att nå de uppställda målen och vid eventuella 
avvikelser snabbt kunna åtgärda dessa. Inget i projektet som avvikit från det normala är 
kopplat till användningen av trästommen, snarare tvärtom att anpassningar har kunnat ske 
på plats. Sammantaget har därför genomförandet av projektet fungerat bra delvis tack vare 
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en erfaren projektledare och platschef från kommunens sida men också tack vare en god 
relation med entreprenörerna och den kontinuerliga dialogen.  
 
Den totala byggkostnaden uppgick till 24,5´´ SEK vilket motsvarade 26´ SEK/kvm. Utemiljön 
kring dagiset motsvarar ca 3´SEK/kvm. 

3.5.3 Utfall och lärdomar 

Den färdiga byggnaden fungerar som planerat både enligt projektbeställaren och 
slutanvändaren. Energimätning sker löpande för att utvärdera de tekniska lösningarna, och 
utfallet är positivt med fortsatta uppmätta värden enligt förväntan. Typlösningar exv. entré 
används i efterföljande byggprojekt av en förskola.  

 
Lärdomar från genomfört projekt är i huvudsak:’ 

• God intern kunskap att driva byggprojekt i delad entreprenad och inom nytt område 
(lågenergi) 

• Ytterligare referensprojekt med typlösningar 
• Dialog med entreprenörer och politiker under projektets gång gav bra resultat 
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3.6 Projekt Kvarteret Ekorren, parkeringshus i trä 

 

 
Byggherre Fastighets AB Polaris (numera Skellefteå Industrihus AB) 
Adress: Nygatan 24-26, Skellefteå (infart P-hus Södra Lasarettsvägen)  

 
Byggår 
Arkitekt 

2009 
AIX; Magnus Silfverhielm mfl 

Entreprenör Plusshus som totalentreprenör med underentreprenörerna 
Martinsons (montage) och Peab (mark/grund) mfl som ES 
Installation (el), Bravida (vvs) 

Konstruktör Martinsons (stomme), WSP (grund) 
Byggkostnad 45 Mkr inklusive lokaler 
Parkeringsplatser 139 st varav 81 ovan entréplan 
Kostnad per p-plats Ca 200 Tkr, för platser på trädäck ca 185 Tkr 
Lokalarea Ca 700 m² 
Byggkostnad lokaler Ca 24 000 kr/m² 
Golvbeläggning Polyuretan 
Antal våningsplan 2 parkeringsplan under mark, entréplan med lokaler samt 

tre parkeringsplan ovan entréplan. 

 

3.6.1 Bakgrund och mål med projektet 

I samband med uppförande av bostadskvarteret Ekorren fanns behov av parkeringsplatser 
till de boende samt ytterligare platser för centrumnära parkering. Bostäderna uppfördes 
med massivträstomme och som volymer – Trälyftet – och därmed fanns önskan om att också 
parkeringshuset skulle uppföras med trästomme. Det skulle i så fall likt ett flertal andra 
byggnader i Skellefteå bli ett bra referensobjekt och som parkeringshus det första i Sverige.  
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Målet med projektet var att kostnaden skulle vara rimlig, att projektet skulle bidra till att 
trä- och byggindustrin utvecklas ytterligare men inga hållbarhetskrav, som idag hade varit en 
förutsättning. Troligen att uppnå ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.  

 

3.6.2 Genomförande 

Parkeringshuset Ekorren uppfördes och stod klart 2009. Projektet är uppfört tillsammans 
med ett bostadshus i samma kvarter och som ingick i samma markanvisning som företaget 
Setra erhållit. Setra har utvecklat ett träbyggsystem baserat på massivträskivor och i form av 
volymelement, med en hög färdigställandegrad i fabrik. Förutom parkeringsplatser till de 
boende ska det finnas centrumnära publika parkeringsplatser samt att parkeringshuset 
skulle innehålla affärslokaler. 
AIX arkitekter var ansvarig arkitekt för projektet, Setra Plusshus hade byggrätt för 
bostadsbyggnaden och genomförde en förhandlad exploatering där Peab och Martinsons 
byggsystem upphandlades som entreprenörer för stomme och uppförande. Eftersom detta 
var det första parkeringshuset i Sverige tog projekteringstiden längre än normalt och där 
bland annat brandfrågan kom upp, med en lösning att ha cementfiberplattor i taket.   
Byggnaden består av sex plan, två under mark och fyra ovan och med betongstomme i de 
två nedersta och  en limträbaserad stomme i de ovan mark. Hisschakt och bjälklag är i 
limträ/ massivträ men där slitytan på körbanan är ett normalt polyuretanskikt. Fasaden är av 
ett ribbverk som släpper igenom ljus samt att det är ett kraftigt takutsprång vilket 
tillsammans skapar känslan av ett magasin – ett magasin för bilar. Montering av de 
förtillverkade elementen gick förhållandevis enkelt, men där vissa utmaningar har visat sig 
vid övergång mellan betongstomme och limträ vid kontorsytorna.  
  

3.6.3 Utfall och lärdomar 

Skellefteå har fått ett parkeringshus som fungerar bra, med låga driftskostnader och med en 
arkitektur som sticker ut. Slitlagret i körbanan har bytts enligt driftsplanen efter sju (7) år och 
utan påverkan på stommen.  

Lärdomar av projektet 
• Att använda trä som stommaterial i parkeringshus fungerar.  
• Nära samverkan mellan projekterande parter innan och under processen skapar 

grund för ett bra projekt 
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4 Växjö 

4.1 Kommuninformation och byggmarknad 

Växjö är residensstad i Kronobergs län med en befolkning på dryga 90 000 invånare. Kommunen 
har sedan en tid en god tillväxt där större företag samt ett universitet bidrar. Byggaktiviteten har 
tidigare följt den generella trenden i Sverige men har sedan 2010 visat en starkare tillväxt (figur 
x). Kommunen har sedan mitten av 1990-talet drivit en miljöinriktning i samhället där bland 
annat fossilbränslefrihet och energieffektiviseringar har varit framträdande mål och aktiviteter.  
 

 

Figur 2: Färdigställda lägenheter i flerbostadshus, 2007-2017 i de tre kommunerna. Källa: 
SCB, 2018 

4.2 Växjös träbyggnadsstrategi 

Bakgrund 
Den första träbyggnadsstrategin i Växjö beslutades om under 2005. Upphovet till motionen i 
kommunfullmäktige var den presenterade och beslutade nationella träbyggnadsstrategin 
som kom året innan (DS2004:1, 2004). Växjö hade sedan tidigare profilerat sig inom 
träbyggområdet med flera större projekt och även kunskapsuppbyggnad vid universitetet. I 
kommunen finns ett stort antal trärelaterade företag och kommunen har skapat en relation 
till dessa via olika plattformar, bl.a. CBBT (Centrum för Byggande och Boende i Trä), RISE 
(Research Institute of Sweden), Linnéuniversitetet, Sågverksföreningar osv. Dessa 
samarbeten framkommer i träbyggnadsstrategin från 2005 som i förstone lyfter fram 
klimatnyttan och det miljömässigt riktiga med trä, men också vikten av att stärka det 
regionala skogs- och tränäringslivet och att utveckla universitetet. En reviderad och skärpt 
träbyggnadsstrategi kom sedan 2013 med ytterligare kopplingar till kommunens inriktning 
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mot minskade koldioxidutsläpp och tuffare miljömål. Under projektets gång har kommunen 
arbetat med och beslutat om ytterligare en revidering där klimatet ännu starkare lyfts fram.  

 
Inriktning 
Med syfte om att uppnå målet som ”Europas grönaste kommun” har Växjös 
träbyggnadsstrategi varit en viktig del i att utveckla byggandet. Träbyggnadsstrategin blir en 
del i en övergripande strategi tillsammans med kommunala utvecklingsplaner, klimat och 
energistrategier på kommunal nivå men även regionala strategier exv. Smålands 
skogsstrategi. Träbyggnadsstrategin inkluderar därmed inte enbart kommunala bolag utan 
omfamnar hela kommunens verksamhet. En viktig punkt i strategin är att utveckla skogs- 
och träindustrin kommunalt och regionalt för att stärka den lokala kompetensen. Strategin 
har fyra områden som den ska verka inom, mark/exploatering, fysisk planering, kommunala 
bolags roll samt en ökad samverkan i kommunen. Med aktiviteter inom dessa områden ska 
målet om ökat byggande med trä nås. Målsättningen har förtydligats från att ”prova 
möjligheten” till att ”25 % av det kommunala byggandet ska ske med trästomme”. Den 
senare siffran har höjts ytterligare.  

 
Genomförande och organisation 
På politisk nivå uttalas att policys inte ska vara visionsdokument utan att det är viktigt att de 
operationaliseras i konkreta strategier och genomsyrar verksamheten. Efter att 
träbyggnadsstrategin antagits i kommunen 2005 kom genomförandet av strategin att ske på 
flera nivåer där målsättningen om ökat träbyggande ska genomsyra planer om 
lokalförsörjning, kommunal verksamhet och klimat och energiarbetet. En viktig del i 
genomförandet har varit detaljplanearbetet i kommunen. För att kunna tillgodose en 
framtida tillväxt i kommunen har detaljplanearbetet haft som mål att ha en framförhållning 
på 4-5 år. Samtidigt har kommunen arbetet ”stadsdel för stadsdel” avseende var det kan 
byggas, med vad och hur det ska ske samt vem som kan/ bör vara ansvarig gällande 
träbyggande. Detta arbete skapar transparens internt men även mot externa aktörer och ger 
samtidigt en möjlighet att agera med olika instrument, markanvisningar, delade 
entreprenader eller i egen regi. Specifikt har kommunen avdelat en stadsdel, Välle Broar i 
anslutning till universitetet, där trä och träbyggande ska ha en framträdande position i 
planering, uppförande och utvärdering. De kommunala bolagen har löpande 
informationsträffar för att visa kommunens plan, vilket skapar god samverkan med aktörer i 
processen samt möjlighet för byggaktörer att planera sitt eget arbete. Eftersom kommunen 
aktivt arbetar för att skapa en god och utvecklad byggmarknad finns oberoende av 
träbyggnadsstrategin en öppenhet om planer och en önskan om att så många som möjligt 
ska kunna vara med i byggande och speciellt vid större exploateringar.  
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Internt har kommunen via ägardirektiv och dialog med de tre kommunala byggrelaterade 
bolagen, Videum, Växjöbostäder och VÖFAB satt som mål att alltid prova trä i byggandet och 
dokumentera genomförandet för att nå den uppställda procentsiffran. För att nå detta mål 
har bolagen byggt upp en intern kompetens om projektgenomförande med trä med ett 
flertal projektansvariga med byggteknisk kunskap generellt och över tid även om 
träbyggande.  
Genomförandet av träbyggnadsstrategin i kommunen sker via målstyrning och uppföljning, 
dvs. de uppsatta målen bryts ner i undermål med ett stort antal mätbara kriterier som följs 
upp två gånger per år. På det sättet kan kommunen få en god styrning mot 
träbyggnadsstrategins mål men också mer övergripande klimatmål. De kommunala bolagen 
har i sin tur en intern avstämning och uppföljning vilket dokumenteras och uppdateras i 
upphandlings- och projekteringshjälpmedel. I flera projekt har även universitetet varit 
inblandat för att ytterligare förstärka utvärdering och lärande i kommunen, och också driva 
utveckling av det generella träbyggandet i Sverige. Speciellt gäller detta området Välle Broar 
där det numera finns ett stort antal uppförda byggprojekt med god uppföljning. Detta 
arbetssätt och område är ett bra exempel på det agerande som Växjö kommun anammat 
och som genomsyrar strategiarbetet, transparens, gemensamt lärande och utveckling mot 
biobaserat klimatanpassat byggande. 
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4.3 Linneuniversitetet, Hus N 

 

Byggherre: Videum AB. Adress: 351 96  VÄXJÖ  
 

Byggår 
 
Arkitekt 
 
 

2011 
 
Jais Arkitekter; Nisse Landén 
 

Byggsätt: 
 
Entreprenadform: 
 
Entreprenör 

Platsbyggt med Moelven TRÄ8 system.  
 
Totalentreprenad 
 
PEAB 

  

Produktionskostnad 16.900 kr/m2 inkl byggherre omkostnader och 
mark (exkl moms). 

  
Fakta om huset: Universitetslokaler om 6900 kvm BTA i trä. 

Byggnaden innehåller lärmiljöer, större hörsal 
och tjänsterum. 
Första byggnad i Växjö att certifieras enligt 
GreenBuilding. 
 

 

4.3.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet ”Hus N” uppfördes 2011, och ingår i det Science Park-område som Videum AB äger 
i vilket hyresgästen Linnéuniversitetet dominerar. Videum AB är sin tur ett bolag helägt av 
Växjö kommun via Växjö Kommunfastigheter AB.  
Projektet ”Hus N” tillkom som en naturlig fortsättning på det tidigare genomförda projekt 
Hus M och den expansion som universitetet genomgick. Behov av undervisnings- och 
forskningsytor innebar behov av expansion, och genom de tidigare genomförda träprojekten 
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ansågs det som naturligt att även i detta projekt skulle trä vara en betydande del. Mål med 
projektet och som också ingick i förfrågningsunderlaget var högt ställda energikrav för att 
följa Växjö kommuns önskan om fokus på energi och miljömål. Videum som beställare hade 
en intern kompetens rörande denna typ av byggnader sedan tidigare och kunde agera aktivt 
i hela processen.  

 

4.3.2 Genomförande 

Planeringen för Hus N initierades av universitetets behov av lokaler. Videum, som kommunal 
beställare och med ansvar för lokaler startade dialoger med den blivande hyresgästen, med 
inhyrda konsulter och arkitekt för att skapa en grund för ett förfrågningsunderlag. Från 
beställarsidan hade man ”inhouse-kompetens” avseende byggnadskonstruktion vilket även 
fanns på  kundsidan (LnU). Det innebar i praktiken att ”byggingenjörer” pratade med 
”byggingenjörer” i det förberedande skedet. Videum AB utarbetade ett förfrågningsunderlag 
där de tänkt sig en trälösning men där det i underlaget inte framgick att det var en 
trälösning. Styrande för projektet och upphandlingen var energikrav (30% under BBR) 
förutom att man önskade en trälösning. Generellt arbetade man från Videum Ab:s håll i ca 6 
månader med att ta fram ett traditionellt förfrågningsunderlag, i vilket den skriftliga 
framställningen av konstruktionens funktioner dominerade tillsammans med den exteriöra 
form som fastställts av den arkitekt som man anlitat i förprojekteringen. I övrigt anlitades ett 
10-tal konsulter i framtagandet av förfrågningsunderlaget. De funktioner som specificerats 
gav inte automatiskt någon ”fördel” avseende en konstruktionstyp; både traditionella 
betongkonstruktioner samt träbaserade konstruktioner kunde därigenom bli aktuella. En 
mycket viktig förutsättning för projekteringen var de policys som framtagits av Växjö 
kommun angående energieffektivitet hos byggnaden. Kravet i den policyn var att det skulle 
understiga BBR med 30%. (”Green-building” standarden stipulerar 25% under BBR.) 
Videum valde entreprenadformen totalentreprenad men med viss framritning rörande vissa 
funktioner och mål.  
Valet av formen styrd totalentreprenad gjordes pga att komplexiteten uppfattades som 
relativt låg på denna typ av konstruktionslösning och att den lokala marknaden omfattade 
ett flertal regionala och nationella byggare som både kunde hålla kostnaden under de 20´ 
SEK/kvm byggyta, som utgjorde den övre gräns som gör att beslut om byggnation 
överhuvudtaget kan tas. De kunde även tydligt bidra med förslag konstruktionslösningar som 
kunde professionellt utvärderas av Videum Ab. Totalentreprenör för projektet var PEAB som 
tillsammans med stomleverantören Moelven Töreboda AV valde en konstruktion som går 
under namnet  ”Trä8:an”, ett pelarbalksystem för flervåningshus med stora spännvidder 
framtaget av just Moelven. När det gäller upphandlingen svarade 4 byggföretag på 
förfrågningsunderlaget. Det uppfattades som en normal mängd svar och alla svar 
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uppfattades som rimliga utifrån krav på genomförandekompetens samt utifrån tekniska 
förslag på lösningar.  

Genomförandet av projektet skedde enligt tidplan trots att detta var ett av de första 
projekten med Trä8 för Moelven och tillsammans med Peab. Trämaterial av olika sorter och 
funktioner präglar byggnaden. Förutom den bärande pelar-balk konstruktionen utgörs 
ytterväggarna av prefabricerade utfackningsväggar med träreglar som tillverkades på annan 
ort och transporterades till byggarbetsplats. Fasaderna är av träpanel och där en svarta 
stående Z-panel finns inomhus i delar som foajé, hörsal och förbindelsegång. Vidare 
återfinns liggande värmebehandlad fjällpanel i kombination med släta grå fibercementskivor 
som skapar en intressant färgsättning. Takytorna består till större delen av en beläggning 
med moss-sedum. 
I efterhand kan konstateras att det företag som vann upphandlingen hade svårt att få 
ekonomi på projektet och att man klagande på brister i förfrågningsunderlaget till den gräns 
att man kopplade in advokater och tingsrätt. Situationen ska ses utifrån den ekonomiska kris 
som rådde vid tillfället för upphandlingen dvs 2009, dvs. externa faktorer påverkade troligen 
mer än det enskilda projektet. 
Den totala byggkostnaden för ”Hus N” uppgick till 116´´ SEK, vilket motsvarar 18´ SEK/kvm 
byggyta. 

4.3.3 Utfall och lärdomar 

Utfallet av projektet är en byggnad med god funktionalitet trots viss tidsutdräkt från 
upphandling till färdig byggnad. Videum som beställare har fått ytterligare ett lyckat 
exempel vilket skapat erfarenhet av upphandling och genomförande.  
Vidare konstaterar Videum att  ”Hus N”  man fått en konstruktion som tydligt bidragit till att 
man underskridit sina energimål. Detta har möjliggjorts av konstruktionen som sådan samt 
av att man satt in avancerade system för närvarostyrning av värme och ventilation. Både 
byggekonomi samt driftsekonomi har därigenom blivit mycket lyckade. Avslutningsvis har 
man fått ett utfall som rönt vidare forskning. Via kvalitativ uppföljning av hyresgästens 
upplevelser har det framkommit att  den valda träkonstruktionen uppfattas av många av 
brukarna som genererande ”stegljud”. Det är en upplevelse som inte kan härledas till, de 
objektiva mätningar som utförts i byggnaden: alla dessa understiger tydlig gällande 
gränsvärden. Undersökning av detta pågår.  
Lärdomar slutligen är kopplade till den egna kompetensen och möjligheten att därmed välja 
upphandlingstyp, entreprenadform och aktivt agerande under genomförandet.  
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4.4 Vallen Norra 1, Växjö, flerbostadshus i trä 

 

Byggherre: Växjöbostäder AB Adress: Sjövallavägen 16-20, Växjö 
Byggår 
Arkitekt 

2014 
Arkitektbolaget, Växjö Ola Malm  

Entreprenadform: 
Entreprenör 
Stomleverantör: 
Byggsätt: 

Totalentreprenad   
Värends Entreprenad AB Moelven 
Pelar/balksystem, massiva träbjälklag 
Bottenvåning, hiss- o trappschakt i betong 

Produktionskostnad: Total produktionskostnad 24,436 kr/m2 BOA inkl 
allt såsom mark, moms mm 

Fakta om huset: 60 lägenheter 
9 våningar inkl inredd vind med lägenhetsförråd 
mm  
Beräknad energiförbrukning 55 kWh/m2 

 

4.4.1 Bakgrund och mål med projektet 

Bakgrund till projektet Norra Vallen 1 är kombinationen av behov av boende för en expansiv 
kommun som Växjö och den klimat- och miljöpolicy som kommunen strävar mot. Ett led i att 
nå målen i policyn är den antagna och uppdaterade träbyggnadsstrategin där det 
kommunala byggandet ska öka andelen träkonstruktioner av det årliga byggandet till 50 % 
fram till 2020. Växjöbostäder tillsammans med systerbolagen i VKAB är aktiva och 
dominerande på byggmarknaden. För att få en fortsatt dynamisk marknad planerade 
Växjöbostäder att sälja av delar av fastighetsbeståndet och minska sin andel av totala 
marknaden från 60 % till 50 %, och på detta sätt fortsätta vara aktiva i nyproduktion.  
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4.4.2 Genomförande 

Projektet ”Vallen Norra 1” uppfördes 2015, och ingår i ett större bostadskomplex som Växjö 
kommun anlagt/låtit anlägga i ”Vallen” söder om Växjö centrum. ”Vallen Norra 1” består av 
60 lägenheter med en bärande träkonstruktion.  
Den förberedande processen tog ca 1,5 – 2 år (efter att man ursprungligen startat processen 
1999). SABO:s kalkylsystem användes och den grundläggande formen för upphandling var 
styrd totalentreprenad. Anledningen till valet av entreprenadform var att bygget sågs som 
relativt okomplicerat och att marknaden i Växjö karaktäriseras av att det finns ett flertal 
regionala likväl som nationella byggare representerade på marknaden som har förmåga 
både att projektera och bygga den typ av projekt som avsågs. Ett antal skall- och bör-krav 
ingår i förfrågningsunderlaget. 
I ett första skede sökte Växjöbostäder samarbeta med Midroc för att samordna en 
upphandling av hela området Vallen. Den upphandlingen misslyckades pga att de anbud som 
lades tydligt översteg den övre gräns av kostnader per kvm som stipulerats av de båda 
beställarna. Det tolkades som att anbudsgivarna kalkylerat för höga riskpremier och att de 
inte hade lokal erfarenhet att bygga ett så omfattande projekt med bärande träkonstruktion. 
På grund av detta togs beslut om att dela upphandlingen och att ”Vallen Norra 1” skulle bli 
ett eget projekt för Växjöbostäder, och att Midroc skulle hålla i ett eget. Efter att det 
reviderade förfrågningsunderlaget gått ut så svarade tre entreprenörer på detta. 
Inga extra åtgärder vidtogs avseende projektering och upphandling men det skall noteras att 
kommunens träbyggnadsstrategi uppdaterades i samband med att ”Vallen Norra 1” 
projekterades och upphandlades. 
Värends Entreprenad AB tog kontraktet med Vallen Norra 1 som en styrd totalentreprenad. 
Värends Entreprenad AB, som ansågs vara en av flera kompetenta medelstora, regionalt 
verksamma bolag med specificerad förmåga och kompetens att klara projektet. Projektet var 
i första läget riktat mot en stomlösning bestående av massivträelement men av de inkomna 
anbuden matchade Värends och Moelven de andra med en annan stomlösning. Anledningen 
till att Moelven kom in som leverantör till projektet var att Värends kontaktade Moelven om 
möjlig leverans för att få en variant till det utställda förfrågningsunderlaget. Via en snabb 
utvecklingsprocess där Värends processkunnande och Moelvens konstruktionskännedom 
kunde mötas framkom en möjlig teknisk lösning. Utifrån den valda lösningen ”2 våningar 
cement och därefter trä” räknade Värends på projektet och gav ett anbud som 
accepterades. Stomresningen genomfördes enligt plan och snabbt varefter färdigställandet 
tog vid. Processen med installationer, dragningar och beklädnad utvecklade efterhand som 
projektet fortskred och en väl fungerande modell genererades. Under projektets löptid var 
det viktigt för beställaren att ha kontinuerlig kontakt med entreprenören och utöver de 
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traditionella byggmötena besökte beställaren byggarbetsplatsen med jämna återkommande 
tillfällen. Speciellt önskade beställaren övervaka att konstruktionen inte överskred tillåtna 
fuktkvoter.  
Den totala byggkostnaden blev 125,5´´ SEK, vilket motsvarade 24,5´ SEK/kvm BOA (vilket 
inkluderar mark och anslutningar).  
 

4.4.3 Utfall och lärdomar 

Utfallet av projektet är överlag positiva där projektet efter en väldigt lång startsträcka gick 
ett snabbt genomförande. Tidplanen hölls och ekonomistyrningen visar att projektet höll sig 
väl inom budget. Till och med så pass bra att de initialt kalkylerade kostnaderna för 
ändringar, tillägg och ombyggnader på 3% inte överskreds, vilket från Växjöbostäders sida 
ses som mycket lyckat.  
Rörande det tekniska har  beställaren gjort uppföljningar av hur hyresgästerna upplever 
bostadsmiljön. Generellt upplevs den som god men som i projektet Hus N har man 
konstaterat att speciellt stegljud uppfattats som störande. Beställaren har gjort formella 
mätningar av de faktiska förhållandena kring ljudmiljön och konstaterat att inga ljud 
överskrider de lagmässigt stipulerade gränsvärdena. En slutsats av detta är  att det är möjligt 
att mätningsstandard måste ändras för att man ska kunna registrera det  som brukarna ändå 
upplever. 
Alla erfarenheter som dragits av denna byggnation har noterats i ”Erfarenhetsboken” en 
skrift som samtliga kommunägda fastighetsbolag i Växjö bidrar till. 

 
Lärdomar av projektet finns kopplat till den inledande fasen, till genomförandet och i 
efterarbetet.  

Inledande fasen är det viktigt att dimensionera projektstorlek efter den förväntade 
målgrupp av anbud som man vänder sig till. För Växjös del är det de medelstora 
byggföretagen. 

Viktigt att beställaren har en intern kompetens för olika typer av entreprenader, för 
byggsystem och för en öppen dialog med aktörer inom ramen för upphandlingsregler.  

I genomförandefasen hur processen med montering och färdigställande av trästommen 
optimalt ska gå till. Där är Vallen Norra 1 ett tydligt referensobjekt för entreprenören och 
stomleverantören. Fokus blir på processen och därmed att byggsystemet bör vara öppet och 
flexibelt.  

I efterarbetet att allt dokumenteras för att lära inför kommande projekt 
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4.5 Pär Lagerkvistskolan, Bergunda Växjö 

 

 

 

 

Pär Lagerkvist förskola och Pär Lagerkvistskolan 
 
Byggherre: Vöfab 

Adress: Nygatan 34, 352 31 Växjö 
 

Byggår:   2017 

Arkitekt:  LBE arkitekt ab och Gunilla Svensson Arkitektkontor AB 

Entreprenör:  PEAB (generalentreprenör) 

Entreprenadform:  Generalentreprenad 

Stomleverantör:  Moelven KL-trä,  

 Markuciai, prefabbetong  
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Byggsätt:   Förskolan: KL-trä i bjälklag, ytter- och innerväggar. Fasadbeklädnad 

skivmaterial.  

Övriga skolan: Pelare, bjälklag och yttervägg prefab-betong. 

Fasadbeklädnad av träpanel och målad betong.  

Sporthallen: Limträpelare och balkar. Fasadbeklädnad träpanel. 

Konstruktör:  BSV 

Projektkostnad:  310 miljoner kronor, inkl. tomt, exkl. moms 

Kostnad/kvadratmeter (BTA):  23 300 kr/m2 

Bruttoarea:  13 300 m2 

Miljöcertifiering:  Miljöbyggnad GULD 

Fakta om huset:  200 förskolebarn, 350 F-6-elever och 450 högstadie-elever.  

Två våningsplan.  

Energiförbrukning 46 kWh/m2.  

Solceller med en effekt på 100 kW, vilket beräknas ge 

energibesparing på 86 MWh/år och 86 ton CO2-besparing/år 

 

4.5.1 Bakgrund och mål med projektet 

Projektet Pär Lagerkvist skola uppfördes och klar för inflyttning 2017. Bakgrunden till 
projektet är behovet av skolplatser i området Bergunda och att den befintliga skolan var i allt 
för dåligt skick för att kunna renoveras. Beslutet blev att uppföra en sammanhängande skola 
för barn och elever från förskola till årskurs 9. Målet med byggprojektet var en integrerad 
energieffektiv byggnad för ett stort antal elever. Mål sattes om Miljöbyggnad Guld där bland 
annat energiförbrukningen ska vara under 50 kWh/m2/år. Beställare var det kommunala 
bolaget VÖFAB. 

 

4.5.2 Genomförande 

Skolbyggnaden är även för att vara en skolbyggnad mycket komplex innehållande förskola 
och grundskola upp till högstadium och där olika funktioner ska klaras av. Beställaren, 
VÖFAB, valde av den anledningen att gå fram med en generalentreprenad där man själv som 
beställare bland annat tog fram ritningar samt var aktiv i genomförandet. VÖFAB har ett 
antal konsulter upphandlade för att komplettera den egna interna kunskapen rörande 
förfrågningsunderlag och genomförande. Ytterligare en anledning till att VÖFAB valde högt 
eget engagemang var den byggkompetens som även finns i slutbeställarsidan, det vill säga 
utbildningsnämnden. Diskussioner om funktioner kan därmed ge goda tekniska lösningar. 
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Den valda konstruktionen i förfrågningsunderlaget var en kombinerad konstruktion där en 
träkonstruktion valdes för en del av byggnaden och traditionella betonglösningar för andra 
delar. För att få in flera och bra anbud agerar VÖFAB på sitt normala vis genom att 
kontinuerligt skicka ut information om kommande projekt och bjuda in till möten. 
Beställaren tycker att man på det sättet både förbereder aktörer men generellt också vårdar 
en marknad. 
 
Förfrågningsunderlaget utgjordes av flera entreprenader. Stomdelen med betong och stål 
upphandlades som en totalentreprenad av anledning att den bedömdes som en typisk 
lösning och därmed att entreprenören själva kan bestämma.  Trädelen – ca 25 % av totala 
arean, var istället en generalentreprenad där konstruktionen var framritad i 
förfrågningsunderlaget. Ett antal olika alternativ diskuterades och utvärderades innan den 
slutliga lösningen presenterades i förfrågningsunderlaget. Själva förprojekteringen och 
framritandet av byggnaden tog sin början 2013 och avslutades sent 2014. VÖFAB lät 
upphandlingen fortgå i 66 dagar (52 + 14) vilket medförde att de normala 60 dagarna i viss 
mån överskreds. 

Två anbud lämnades och efter en utvärdering där bland annat timpenning, priser för 
underentreprenörer samt kompetens i den egna organisationen ingick, gavs  
generalentreprenaden åt  PEAB tillsammans med  Moelven Töreboda som underleverantör 
på den del av byggnaden som har träkonstruktion. Moelven erbjöd sin Trä8-lösning för 
stomme och inklusive montage. Att montage ingår i stomentreprenaden är det normala för 
prefablösningar och beror på att det blir mest tids- och kostnadseffektivt då 
stomleverantören har konstruktionsansvar. Det ger även en minskad risk i genomförande. 
Ekonomiska övervägandena var inte annorlunda än andra projekt.  Försäkringsfrågan 
rörande trästommen resonerade man fram till en bra lösning och delning mellan beställaren 
och entreprenören. Avstämning och platskontroll gick på beställarens ansvar och kostnad.  
 

Montage och färdigställande av byggnaden innebar inga direkta komplikationer. Enligt 
Peab ansågs det som ett vanligt projekt  mer än att det var med trästomme, och utfallet gav 
inga direkta merkostnader eller ökad eller förändrad säkerhet i projektering och 
genomförande. Det är snarare så att bedömningen i efterhand är att genomförandet med 
trästomme resulterar i att det är lättare med sena ändringar och lättare med installationer 
då inga specialverktyg behövs.  Vidare kan maskinparken vara lättare eftersom materialet 
inte väger lika som betong. För att klara ljudkraven göts en betongplatta på bjälklaget på 
andra våningen. Angående väder och fukt gäller för miljöbyggnad Guld att fuktkontroll ska 
utföras och VÖFAB hade förordat en resning under tält, och entreprenören ansåg att där 
måste man tänka till lite extra. Moelven löste det med hjälp av inplastad pelare, pumpar 
samt enbart montering när det är uppehåll. För att säkerställa att allt fungerar har det 
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kontinuerligt under projektets gång förekommit inspektioner och kontroller av fukt i den 
bärande konstruktionen från beställarsidan.  

Slutkostnaden för byggnaden blev 330 miljoner SEK, vilket motsvarar 21´´ SEK/kvm 
byggyta. Kostnader för ändringar, tillägg eller ombyggnader uppgick till omkring 5 % och 
ansågs inte som ovanligt.  

4.5.3 Utfall och lärdomar 

Inflyttning i den nya skolan Pär Lagerkvist skola skedde enligt tidplan under 2017. Efter något 
års verksamhet ses projektet som lyckat. Ekonomiskt är det likaså ett bra projekt, där 
budgeten hölls och där extrautgifter höll sig inom tänkta ramar (ca 7%).  

 
Lärdomar av projektet kan sammanfattas i: 

• Det finns ett bra antal med aktörer som klarar av denna typ av komplexa träbyggnader.  

• Initial dialog med marknadsaktörer skapar en bra förutsättning för gott resultat. 

• Deltagande aktörer har lärt sig ytterligare och blivit trygga i träbyggande. God 
återkoppling internt i företagen men även externt till beställaren.  

• I stort samma risker med träbyggande som med typiska projekt, dvs. anbud, 
projektering, montage osv. Entreprenören anser att väder och klimat är något att 
fokusera initialt på rörande träbyggande.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatbeskrivning utifrån analysmodellen 

Analysen av informationen om de tre kommunernas agerande kring de tio byggprojekten  
gjordes med nedanstående modell och som kort introducerades i kapitel 1. Syftet med 
forskningsprojektet är att visa på de processer och beslut som sker på olika nivåer kopplat till 
ett byggprojekt och hur dessa processer och beslut påverkar de olika aktörerna i nivåerna. 
Denna beskrivning av processer och beslut i relation till den faktiskt färdigställda byggnaden  
bedöms kunna användas vid kommande projekt för att förbättra upphandling av gröna (i 
första hand trä) byggprojekt. Den använda analysmodellen utgår från  de förutsättningar 
som finns externt och internt och som en följd av olika aktiviteter i processen leder till den 
färdiga byggnaden och eventuellt en förändring. En generell analysmodell för detta är 
nedanstående vilken modifierats för just denna kontext.  
 

 

Figur 3: Analysmodell baserad på Pettigrews – Context, content-process-modell (Pettigrew, 1987) 
 
Analysen genomförs för de tre nivåerna och en viss förenkling av modellen gjordes för att 
anpassa den till projektets mål och inriktning. För nivå 1 – den politiska nivån, gjordes 
analysen i två av grupperna där externa faktorer visar på byggaktivitet och industristrukturen 
på den regionala/kommunala marknaden. Dessa faktorer beskriver därmed hur ekonomiska 
och aktörsmässiga förutsättningarna är för de olika projekten i vår rapport. Strategi blir den 
andra gruppen och beskriver framtagande och genomförande av träbyggnadsstrategin. De 
övriga grupperna återkommer i nivå 2 Beställare.  
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På nivå 2 – som utgörs av faktiska beställare, utgörs externa faktorer av de övergripande 
policies som påverkar verksamheten samt den industristruktur som beställarbolaget agerar 
inom. Interna faktorer delas in i beställarstruktur i kommunen samt organisationens struktur 
och kompetens. Strategifaktorn avser visa på innehållet i och tolkningen av 
träbyggnadsstrategin i kommunen. Avslutningsvis visas hur beställaren har drivit 
upphandlingar och även hur genomförandet av projekten har utvecklat sig och vilken roll 
beställaren har tagit.  
Den tredje (3) nivån som rörentreprenör/leverantör till projekten, har färre faktorer där 
externa utgörs av branschtillhörighet. De interna faktorerna är företagets övergripande 
strategi och hur byggorganisationen är utformad. Strategi och aktiviteter är sammanslagna 
och visar lite förenklat på företagens affärsmodeller kopplade till de projekt som redovisas.  

5.2 Nivå 1 – Politiken 

Externa faktorer – Byggaktivitet, Industristruktur,  
Strategi – Bakgrund, innehåll och process 
 

Externa faktorer 

Byggaktiviteten har skiljt sig markant åt i de tre studerade kommunerna under perioden 
2006-2017 enligt figur x. Växjö har haft ett klart högre byggande vilket är positivt för att 
prova på nya upphandlingar, material och system. Skellefteå och Falun har under perioden 
uppvisat ett lågt byggande med enbart några projekt per år och påverkats av den allmänna 
konjunkturen samt befolkningsutvecklingen i kommunerna 
 
Påverkan: En hög byggaktivitet möjliggör testning och spridning av nya processer och 
produkter.  
 
Industristrukturen i kommunerna har en påverkan på möjligheten att prova nya processer 
och metoder. Växjö uppvisar en blandning av stora och små byggbolag och speciellt företag i 
storleksordningen 30-80 anställda. De på riksplanet dominerande byggarna konkurrerar med 
regionala och lokala byggföretag avseende dessa projekt. Skellefteå har ett antal nationellt 
dominerande företag inom träbyggindustrin i närregionen vilket påverkar hur kommunen vill 
agera strategiskt. Utöver det finns några medelstora innovativa byggföretag lokalt. Faluns 
struktur påverkas av att byggmarknaden varierar och flera byggföretag agerar utanför 
kommun och region, vilket skapar en hård konkurrens om befintliga projekt och behov av att 
utveckla konkurrensfördelar. Med en mer stabil marknad mot slutet av perioden har läget 
stabiliserats. 



46 
 

  

  

En homogen struktur riskerar att låsa ett visst beteende, medan en diversifierad struktur 
utvecklar företag med konkurrensfördelar som bygger på andra kvalitéer än pris.  
Industristrukturen både påverkar och kan påverkas av hur kommunen agerar. I en 
koncentrerad struktur med ett fåtal större aktörer och där långsiktiga relationer skapats 
finns möjligheter till en effektiv process, men med en risk att kostnaderna stiger som en följd 
av liten inblandning och styrning. Med en stor byggaktivitet och ett flertal medelstora 
företag finns möjligheter att skapa innovativa och kostnadseffektiva byggprojekt.  
 
Påverkan: Heterogen struktur är positiv för innovativt byggande. Ett fåtal stora bolag 
möjliggör stabilt byggande.  

Strategi 

Träbyggnadsstrategierna i de tre kommunerna skiljer sig åt avseende hur länge den formella 
strategin funnits, omfattningen samt fokus för strategin och genomförandet.  
Växjö har haft en strategi i minst tio år emanerande från tydliga politiska ambitioner och 
med utgångspunkt från den nationella träbyggnadsstrategin. Växjö har anpassat strategin 
efter lokala förutsättningar och utvecklat den till att stödja en utveckling mot en grön 
kommun. Strategin berör därmed  flera områden (klimat, energiförsörjning, skola och 
utbildning m.fl) och får därmed en tyngd. Fokus för strategin är en färdriktning med ett antal 
konkreta mål. Dessa mål tolkas och genomförs sedan av kommunens enheter och bolag och 
där samarbete och  internt lärande finns i fokus i strategin. 
I Falun har träbyggnadsstrategin skapats som en följd av ett engagemang i genomförandet 
av den nationella träbyggnadsstrategin, och är därmed kopplad till de aktiviteter som 
genomfördes då. Det strategidokument som Falun tagit fram har rollen som en vision för att 
visa på riktning men att utan konkreta mål är uttryckta. Ansvaret för genomförandet av 
strategin har legat på ett fåtal enheter och personer, vilka haft svårt på grund av låg 
byggaktivitet. Kunskap och kompetens om träbyggprocesser som kommit tack vare 
genomförda byggprojekt är de viktiga lärdomar som Falu kommun tagit med sig i senare 
uppdateringar av träbyggnadsstrategin.  
Skellefteås dokument om träbyggstrategi har likt de andra kommunernas en koppling till den 
nationella träbyggstrategin. Strategin ses som ett visionsdokument för att skapa gemensam 
syn om färdriktning där målen riktar sig mot att stärka varumärket Skellefteå Trästad, stödja 
näringslivet samt agera gentemot forskningen regionalt som har ett fokus på träbyggnad. 
Genomförandet av strategin har skett via skapandet av ”lysprojekt”. Senare uppdateringar 
har fokuserat mer mot ett långsiktigt byggande snarare än enskild projekt, och att sprida 
träbyggandets roll och nytta internt.  
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Påverkan: Strategins syfte och målsättning är viktiga att förstå när utvärdering av 
genomförda projekt ska göras. De tre kommunerna har liknande marknadsförutsättningar, 
men skapat olika strategier och aktivitetsprocesser. Träbyggandsstrategi som ett 
visionsdokument – kommunikationsaktiviteter blir viktiga; strategin som möjliggörare för 
träbyggande – precisering av aktiviteter och processer krävs då. 
 

5.3 Nivå 2 – Kommunal beställare 

Externa faktorer – Policies, Industristruktur,  
Interna faktorer – Beställarstruktur, organisation, kompetens 
Aktiviteter – Upphandlingsstrategi, projektgenomförande 

 

Externa faktorer 

Policies och strategier är i stort desamma i de tre kommunerna dvs. de utgår från politikens 
mål rörande byggande i kommunen men med en skillnad i hur genomförandet är tänkt ska 
ske. Växjö har som mål att skapa en grön kommun där klimatmålet ska styra 
beslutsfattandet. Växjö Kommunföretag AB (VKAB) där de tre fastighetsbolagen ingår, 
ansvarar för genomförandet av träbyggstrategin och utifrån  tolkningar av densamma. 
Återkommande möten mellan bolagen möjliggör ett gemensamt synsätt på strategier och 
policies.  
Falu kommun avser överföra kommunens byggpolitik via Serviceförvaltningen att, 
Kopparstaden som är det kommunala bostadsbolaget. Med en centralisering av ansvaret kan 
vägen mellan policies och genomförande bli kortare. Trästrategin finns dock inte lika tydligt 
på agendan i serviceförvaltningen.  
Skellefteå har en kombination mellan Växjö och Falun med kommunala bolag och en central 
serviceenhet för byggande och boende. Målet om trä i byggandet i  Skellefteå har under 
perioden utgått från varumärkesskapande och näringslivsfrämjande anledningar, men har 
successivt lyfts  in som en påverkande faktor för ökat byggande. 

 
Påverkan: En tydlighet i policies och strategier medför att arbetet inom 
beställarorganisationen underlättas.  

 
Industristrukturen skiljer sig som pekats på tidigare mellan kommunerna. Hur de kommunala 
beställarna agerar i den strukturen skiljer sig till viss del åt mellan kommuner och bolag. I 
Falun har den bedömda lägre kompetens om träbyggande i industrin medfört att 
Serviceförvaltningen agerat i förfrågningsunderlag och att bygga intern kompetens, och 
provat olika upphandlingsformer. Det lokala bostadsbolaget har agerat utifrån sina egna och 
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sin generella uppgift men delvis påverkats av den nationella träbyggnadsstrategin och 
önskan om en byggnad i trä.  
I Skellefteå visar de kommunala beställarna en närvaro och aktivitet med marknadsaktörer  
för att påverka mot ökat träbyggande. I ett av projekten agerade bolaget för att få två 
konkurrenter att börja samarbeta och i ett annat projekt gick kommunen in som garant för 
att projektet skulle genomföras. I Växjö har det över tid skapats ett antal byggaktörer med 
kompetens om träbyggande, vilket ger en konkurrenssituation och en innovativ utveckling av 
träbyggandet. Industristrukturen har kommit av en process med dialog mellan aktörer och 
återkommande träbyggprojekt. Målsättningen har varit att skapa en aktörsmarknad som kan 
lämna anbud. 
 
Påverkan: En aktiv relation till marknaden med information och öppenhet kan möjliggöra ett 
ökat intresse och en påverkan på företags vilja och strategi. Utan aktivt agerande styr 
rådande industristruktur och agerande. 

Interna faktorer 

Ägandestrukturen och samarbetsmodellen mellan politiken och beställare skiljer sig åt 
mellan de tre kommunerna. Växjö har ett tre olika kommunala byggbolag med olika 
strategiska och marknadsmässiga inriktningar, samarbetet sker direkt mellan den politiska 
nivån och bolagen men också mellan olika enheter i kommunen, exv. samhällsbyggande och 
utbildning. Växjö har organiserat bygg- och projekteringskompetens i olika bolag och 
enheter beroende på byggprojekt (bostad, kontor, industri) och skapar sedan processer för 
samarbete. Falun har en serviceförvaltning i kommunen som ansvarar för övrigt byggande 
och ett kommunalt bostadsbolag. Upphandling och engagemang anpassas efter intern 
kompetens och med mål om gemensamma rutiner och processer. Styrning sker via 
ägardirektiv och lokalförsörjningsplan, och för det dagliga samarbetet och lärandet håller en 
modell på att upparbetas baserat på standardiserade rutiner och processer. Skellefteå har 
en struktur med en intern kommunal enhet för samhällsbyggande och två kommunala 
byggbolag. Kommunen har ett strategidokument som i första hand styr den kommunala 
enheten, men med en initierad samarbetsstruktur mellan enheter. Dokumentet har som mål 
att skapa innovation och utvecklade processer i byggandet, vilket påverkas av den interna 
kompetensen och engagemanget. Det kommunala bostadsbolaget styrs mest av 
ägardirektivet och av strategin om bostadsförsörjning.  
 
Påverkan: En struktur uppdelad efter kompetens skapar möjligheter till rådighet i olika 
byggprocesser. Tydliga processer för samarbeten mellan olika kompetenser är viktiga för att 
kunna efterleva strategi. 
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Organisationens utveckling och kompetensuppbyggnad i relation till projekten är viktiga 
faktorer som påverkat hur träbyggnadsstrategierna har använts i de  konkreta studerade 
projekten. I Falun med en Serviceförvaltning och ett kommunalt bostadsbolag har 
organisationens kompetens utvecklats personrelaterat, dvs. enskilda personer har byggt 
kompetens och därmed utvecklat träbyggnadsorganisation. Fåtal projekt har gjort 
utvecklingen långsam och stegvis. Det har dock funnits en ambition att bygga digitalt 
kartotek av byggtekniska lösningar för senare användning. Långsiktigt samarbete med 
upphandlade arkitekter och konstruktörer skapar viss trygghet. I Skellefteå har 
kompetensuppbyggnaden också skett stegvis i takt med att byggandet har tagit fart och 
drivits av kommunen. Kunskap har upphandlats och upparbetats externt, vilket successivt 
lagrats internt. Initialt personkopplat men i takt med fler projekt, överfört i organisatorisk 
förmåga. Samarbete med återkommande aktörer har också bidragit till 
kompetensuppbyggnad. I senare projekt har det funnits mål att utveckla lösningar som kan 
återanvändas, vilket även gäller processer. Avslutningsvis uppvisar Växjö en organisatorisk 
utveckling och kompetensuppbyggnad utgående från en tänkt strategi att ska förändring ske 
måste organisationen vara med att påverka. Processer i tidiga projekt har dokumenterats i 
upphandlings- och processmanualer för långsiktigt lärande. Aktivt deltagande i processen 
från start till mål har inneburit en ökad trygghet och säkerhet i kommande beslut.  
 
Påverkan: Återkommande projekt skapar trygghet i agerande och möjliggör inte enbart 
personlig kompetens utan en utvecklad organisatorisk förmåga. Dokumentation av enskilda 
lösningar och processer är garant för detta en bransch som annars bygger på unika lösningar 
och temporära organisationer.  

 

Aktiviteter 

Upphandlingsprocessen i de olika projekten och kommunerna visar på en bredd av 
möjligheter och som påverkas av ambitionen hos beställaren samt kompetensnivån. I Falun 
har upphandlingen skett efter entreprenadformerna total-, styrd total- och delad 
entreprenad som en följd av möjlighet till eget engagemang och kunskapsnivån hos 
beställaren. I Skellefteå har träbyggnadsstrategins mål om ökad konkurrens, innovation och 
varumärkesbyggande medfört att de studerade projekten har innovativa inslag och att 
beställaren haft ett stort engagemang i upphandling, och i idéskedet. Engagemanget har 
skapat ett internt lärande och över tid en utveckling av upphandlingsprocessen, och även 
strategin. I Växjö syns en progression för rollen som beställare, från samtal och 
anbudsbedömning till att prova olika upphandlingsformer (markanvisning till 
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totalentreprenad) för att stödja industriutvecklingen, till högt eget deltagande för att 
säkerställa slutprodukten.  
 
Påverkan: Upphandlingsprocessen påverkas av mål och förväntningar ställda i strategin, 
beställarens egen kompetens och vilja att lära samt marknads- och industristrukturen.  
 
Projektgenomförande uppvisar även de en bredd i olika modeller, från totalentreprenadens 
form med mindre påverkan under genomförandet, till utförandeentreprenader där den 
kommunala beställaren har ett tydligare aktivt deltagande. Projekten i Falun, i form av 
totalentreprenad och delad entreprenad, har inneburit olika grad av möjlighet till lärande för 
den kommunala beställaren om träbyggande och dess roll i upphandling och genomförande. 
Valet av entreprenadform och därmed engagemang i projektgenomförandet har varit av 
ekonomiska skäl, och med mål om att skapa standardiserade rutiner, dvs. hur ett internt 
lärande skapas. Projekten i Skellefteå uppvisar en bredd i produkt och processinnovation, 
där möjlighet till eget engagemang har påverkat genomförandeform. Med ökad intern 
kompetens och skapade rutiner, ökar möjligheterna till olika grad av engagemang i 
projektgenomförandet, jämför Norrskenet där det fanns god intern kunskap om olika 
lösningar, och Älvsbacka strand där byggentreprenören hade kompetens och kontroll.  
Projekten i Växjö har genomförts med olika grad av direkt engagemang från den kommunala 
beställaren. Valet av entreprenadform har tydligt påverkats av grad av komplexitet i 
projektet och den egna kompetensen. Dessa val framgår i grad av styrning i 
förfrågningsunderlag, till tekniska kontroller under process, till att skapa rutiner för 
kunskapsuppbyggnad för kommande projekt.. 
 
Påverkan: Implementering av och hur levande träbyggstrategin är hos beställaren påverkar 
genomförandet av projektet. Detaljerad och tydlig strategi ger genomföranden med tydliga 
mätbara mål, med mindre levande strategi skapar andra mätbara mål. 
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Figur 4: Analys av studerade projekt. Beställarengagemang kontra typ av projekt vilket kan ge 
upphov till olika entreprenadformer/ 

 

5.4 Nivå 3 – Entreprenör/ Leverantör 

 

Externa faktorer 

De externa faktorerna Industristruktur och företagens tillhörighet visar var i 
byggvärdekedjan företagen återfinns och i vilken grad de har tidigare erfarenhet av 
träbyggande, och hur engagemanget i träbyggnadsprojekt kan skapa  konkurrensfördel de 
enskilda företagen . I Falun är de deltagande företagen byggentreprenörer med en utvecklad 
regional inriktning, likt många andra kommuner och regioner, och med en strategi att 
utvecklas till kompetenta byggföretag oberoende av material. Det finns även en träindustri i 
regionen med inriktning mot trämanufaktur och i viss mån småhusindustrin som stödjer och 
påverkar inriktning mot träbyggande. Stommarna i projekten i denna studie kom ej från 
regionen.  
I Skellefteås närhet återfinns ett flertal av de dominerande träbyggföretagen 1i landet 
förutom en stor grupp med trämanufakturföretag2, dvs. träindustrin har en viktig roll i 
näringslivet. Byggindustrins lokala struktur är som på många andra ställen bestående av 

                                                           
 
 
1 Byggentreprenadföretag där trästommen är en dominerande del av erbjudandet 
2 Träförädlande företag efter sågverk och innan byggindustrin. Exv. fönster, dörrar, trappor osv. 
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regionala företrädare för de stora nationella byggarna kompletterat med lokala och 
regionala byggföretag. Strukturen har påverkats kraftigt av konjunkturen i kommunen där 
exv. bostadsbyggandet varit väldigt lågt fram till 2012. Deltagande företag var både rena 
träbyggföretag och lokala/ regionala byggentreprenörer. 
I Växjö har byggaktiviteten  varit hög och i paritet med andra tillväxtkommuner i landet, 
vilket gynnat en dynamisk marknad för byggföretag med flera nya företag som tillkommit 
och vuxit. I huvudsak är det mindre/ medelstora byggentreprenörer som genomfört 
projekten med upphandlad stomleverantör.  
 
Påverkan: Närvaro av träbyggföretag och dess träbyggkompetens i den 
kommunala/regionala näringslivsstrukturen gör det lättare att använda trästomme. Närhet 
till genomförda projekt stödjer lärande för nya aktörer.  

Interna faktorer  

Företagens ägarstruktur, dess organisation och kompetens rörande byggande och specifikt 
träbyggande visar hur konkurrenskraft kan byggas upp och vilken vikt företagen sätter på 
trä. Företagen som varit engagerade i byggprojekten i Falun har i grunden en kompetens 
inom byggande och bygger upp en organisation för att genomföra byggprojekt i egen regi 
och med underentreprenörer. Kompetenserna återfinns i huvudsak inom projektledning och 
viktiga delentreprenader (mark, VS etc.). Vidare har företagen oftast relationer med 
arkitekter och konstruktörer för projektering. Stomleverantörsrelation byggs upp till 
respektive projekt.  
I Skellefteå, med projekt där träbyggföretaget har haft ett huvudansvar, har organisation och 
kompetens utvecklats kring trä och träbyggandets förutsättningar. Kompetensen ligger i att 
definiera byggprocessen utifrån träproduktens egenskaper, och att utveckla relationer med 
kompletterande kompetensområden, exv. VVS eller mark. I fall där byggentreprenör varit 
huvudansvarig har förutsättningarna varit sådana att träbyggkompetens har premierats i 
upphandlingen.  
I Växjö slutligen har byggentreprenörerna utvecklat sin organisation och kompetens för att 
följa de kommunala beställarnas önskemål, dvs. de har utvecklat en organisation och 
kompetens för att kunna jobba med träbyggande. Dock har kompetensen inte sträckt sig till 
produktion av komponenter och system med trä, utan istället i att utveckla sina 
grundkompetenser kring träbyggande.  
 
Påverkan: Organisation och kompetens utvecklas för att ta marknadsandelar, och behöver 
en viss omfattning för att ställa om. Finns långsiktig marknadspotential ökar möjligheten till 
utveckling mot träbyggande, annars generellt byggande.  
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Strategi  

Innehåll och genomförande av företagsstrategier mot de enskilda byggprojekten visar hur 
integrerad trä-, och träbyggkompetens är i företagens övergripande affärsstrategi.  
I Falun har företagens strategi utgått från att genomföra byggprojektet och att anskaffa 
träbyggkompetens för att klara projektet. Det är inte tydliggjort att den kompetensen 
påverkat den ordinarie företagsstrategin, utan att huvudstrategin har varit 
kostnadsledarskap. Däremot hos stomleverantören finns en strategi att lära av projekten för 
att utveckla sin egen strategi.  
I Skellefteå där träbyggföretag varit huvudentreprenör i några fall visas en tydligare strategi 
att lära av de enskilda projekten och relationerna. Mål med genomförandet har varit att se 
om detta agerande kan utveckla den egna strategin och därmed konkurrenskraften genom 
att bredda sitt produkterbjudande. Generellt finns en differentieringsstrategi utifrån ett 
produktperspektiv det vill säga att utveckla strategi med träbyggsystemet som bas.  
Företagen i Växjö har byggt sin strategi på den ursprungliga projektledningskompetensen 
och flexibiliteten med att också förstå hur träbyggsystemet kan bidra till konkurrenskraft. En 
fokuserad differentieringsstrategi med mål att lära av stomleverantören för att kunna 
utvecklas tillsammans. Stomleverantöreras strategi har varit att agera som 
materialleverantör i en stomentreprenad, det vill säga att leverera en färdig produkt där 
olika grad av tjänster ingår, till exempel projekterings. Och konstruktionskunskap, och 
montagekunskap.  Påverkan för denna strategi är risk- och ansvarsdelning i ett byggprojekt. 
 
Påverkan: Strategi och innehåll påverkas av företagets grundläggande strategi och 
marknadsposition, dvs. liten aktör med lokal ambition tar till sig träbyggkunnande, medan 
stor aktör med nationell ambition måste ha trä som grundförutsättning.  
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5.5 Sammanfattning av resultat för de tre nivåerna 

Sammanfattas analysen av projekten för de tre olika nivåerna visar sig följande. 
 
Nivå 1 – Politik 

Faktor Resultat Påverkan 

Externa faktorer – 
Marknad och 
industri 

Marknaden skiljer sig mellan 
de tre kommunerna med en 
stark utveckling i Växjö och 
svagare i Falun och Skellefteå. 

Heterogen struktur är positiv för 
innovativt byggande. Ett fåtal stora 
bolag möjliggör stabilt byggande. 

Interna - Struktur, 
Organisation och 
process 

Olika struktur beroende på 
kommunstorlek och 
omfattning av marknaden 

En struktur uppdelad efter kompetens 
skapar möjligheter till rådighet i olika 
byggprocesser. Tydliga processer för 
samarbeten mellan olika kompetenser 
är viktiga för att kunna efterleva 
strategi. 

Strategi och process Skillnader i strategi utifrån 
målsättning, detaljeringsgrad 
och ursprungliga 
förutsättningar, där Växjö har 
mest detaljering och 
mätbarhet.  

Strategins innehåll och inriktning är 
viktiga för att aktiviteter och processer 
ska kunna fungera. Kommunikation 
kring innehållet är också viktigt för att 
skapa förankring och förståelse. De tre 
studerade strategierna har olika 
målsättning och därmed ska de tolkas 
olika. 

 
Viktiga påverkansfaktorer från analysen – Nivå  
Marknadsförutsättningar påverkar 
Tydlighet i interna processer för lärande 
Mål och förutsättningar för träbyggnadsstrategin för tydlighet till andra nivåer 

 
  
Nivå 2 – Kommunal beställare 

Faktor Resultat Påverkan 

Externa 
faktorer 

Olika organisatorisk struktur 
skapar olika styrningsmodeller 
internt men även mot 
marknaden.  

 
Förmedling av 

träbyggstrategin internt och 
externt är olika i 
organisationerna vilket 
påverkar genomförande. 

En tydlighet i policies och strategier medför 
att arbetet inom beställarorganisationen 
underlättas. 

 
Ett aktivt deltagande på marknaden med 

information och öppenhet kan möjliggöra ett 
ökat intresse och en påverkan på företags 
vilja och strategi. Utan aktivt agerande styr 
rådande industristruktur och agerande. 
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Interna 
faktorer 

Olika struktur delvis beroende 
på kommunstorlek och 
omfattning av marknaden 

Strukturen beror på tradition och eventuellt 
på tillväxt i kommunen, och där kritisk 
massa av kompetens är målet. Önskan om 
delaktighet i byggprojekt påverkar struktur 
och samverkan mellan enheter.   

 
Återkommande projekt skapar trygghet i 

agerande och möjliggör inte enbart personlig 
kompetens utan en utvecklad organisatorisk 
förmåga. Dokumentation av enskilda 
lösningar och processer är garant för detta 
en bransch som annars bygger på unika 
lösningar och temporära organisationer. 

Strategi och 
process 

Trots skillnader i mål har 
genomförandet baserats på 
liknande premisser – skapa 
bra projekt, utnyttja interna 
kompetensen, lära för 
framtiden.  

Upphandlingsprocessen påverkas av 
förväntningar från strategin, beställarens 
egen kompetens och vilja att lära samt 
marknads- och industristrukturen. Målet 
blir att i alla lägen hitta en kongruens, en 
samstämmighet i marknads- och 
industristrukturens möjligheter och interna 
organisationens förväntan. 

 
Implementering av och hur levande 

träbyggstrategin är hos beställaren påverkar 
genomförandet av projektet. Detaljerad och 
tydlig strategi ger genomföranden med 
tydliga mätbara mål, med mindre levande 
strategi skapar andra mätbara mål. 

 
Viktiga påverkansfaktorer från analysen – Nivå 2 
Tydlighet från politiknivån underlättar organisation och genomförande 
Målsättning av internt lärande genom olika innovationsgrad i projekt 
Samverkan med marknad och internt för att gemensamt nå målsättning 
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Nivå 3 – Entreprenör 
Faktor Resultat Påverkan 

Externa faktorer Marknaderna skiljer 
sig i fråga om storlek, 
dynamik och tillgång på 
träbyggkunskap. 

Närvaro av träbyggföretag i den 
kommunala/ regionala 
näringslivsstrukturen gör det lättare att 
använda trästomme. Närhet till 
genomförda projekt stödjer lärande för nya 
aktörer. 

Interna faktorer I huvudsak byggrelaterad 
organisation och 
kompetens, vilken beror 
på tolkning av 
marknadspotential. 

Organisation och kompetens utvecklas 
för att ta marknadsandelar, och behöver en 
viss omfattning för att ställa om. Finns 
långsiktig marknadspotential ökar 
möjligheten till utveckling mot 
träbyggande, annars generellt byggande. 

Strategi och process Kostnadsledarskap 
baserat på kompetens i 
projektledning, eller 
differentiering utifrån ett 
produktfokus.  

Strategi och innehåll påverkas av 
företagets grundläggande strategi och 
marknadsposition, dvs. liten aktör med 
lokal ambition tar till sig träbyggkunnande, 
medan stor aktör med nationell ambition 
måste ha trä som grundförutsättning. 

 
Viktiga påverkansfaktorer från analysen – Nivå 3 
Närvaro av träbyggkompetens ökar möjlighet till att se marknadspotential 
Positivt om träbyggkompetens kan integreras i befintlig, och skapa positionering. 
Olika företagsstrategier beroende på vilken huvudmarknad företagen fokuserar på – bygg -> 
kostnadsledarskap; Träbygg - > produktfokus. 
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6 Slutsatser 

Syftet med projektet var att beskriva ett antal träbyggnadsprojekt och analysera hur tre 
beslutsnivåer påverkar för att kunna dra slutsatser kring hur ett beslutsstöd för upphandling 
av gröna byggprojekt kan se ut. Analysen är gjord efter hur träbyggstrategin ser ut och har 
utvecklats, och hur strategin har påverkat och påverkats av faktorer på de tre nivåerna.  

Sammanfattning av analysen visar på ett flertal viktiga påverkande faktorer; vikten av 
framtagen och spridd träbyggnadsstrategi, definition och utveckling av kompetens i egna 
organisationen; samverkan och öppenhet med aktörer i byggprocessen. Analysen ger 
därmed följande slutsatser. 

 
1. Vision och mål på policynivå 

Analysen av de tio ingående projekten visar på vikten av framtagande, fastställande och 
förmedlande av en vision och mål med träbyggande. Detta gäller inte bara på övergripande 
politikernivå utan även på beställar- och entreprenörsnivå.  
Det framkommer i de olika projekten och kommunerna att genom en tydlig och förankrad 
vision (strategi) med mål, skapas en trygghet i beslutsfattande. Det skapar möjligheter till att 
utveckla en organisation anpassad efter mål som finns i visionen. En bra förankring i 
organisationen verkar underlättas av koppling till andra områden och målsättningar, dvs. på 
politikernivå att träbyggnadsstrategin knyts till andra regionala utvecklingsprogram. Därmed 
skapas en stabilitet för genomförandet.  

 
Slutsats 1: Ta fram vision och mål för träbyggande på hög nivå. Knyt till andra 

verksamhetsområden 
 
2. Intern kunskap och lärande 

En god och spridd kunskap om möjligheter och begränsningar med träbyggande i det 
kommunala byggandet skapar förutsättningar att ställa rätt krav på de byggande aktörerna. 
Med en ökad kunskap kan olika former av delaktighet i byggprojekt användas vilket på sikt 
skapar ett fortsatt ökat lärande och kompetens. Kunskapen består inte enbart av 
trämaterialets egenskaper utan främst  i kunskap om vad olika aktörer i byggprocessen 
förväntas kunna – arkitekt, konstruktör, byggherre, entreprenör, projektledare osv. Målet 
med kunskapshöjningen och kompetensutvecklingen blir att skapa ett organisatoriskt 
kunnande och lärande där handlande rörande olika byggprojekt finns samlat i mallar, i 
utvecklade rutiner och är lätt tillgängligt för nya medlemmar i organisationen.  

 
Slutsats 2: Bygg kunskap om träbyggande via deltagande i projekt, och dokumentera rutiner 

för att skapa långsiktig kompetens och lärande 
 



58 
 

  

  

 
3. Aktivt arbete med marknaden 

Kommunalt byggande sker i samarbete med marknadsaktörer där det är viktigt och 
nödvändigt att vara aktiv på marknaden. Aktiviteten gäller både att agera som part för att få 
till ett kontinuerligt byggande. Ett kontinuerligt byggande säkerställer att det finns byggande 
kompetens, och aktörer som vill och kan bygga. Det gäller också internt att bygga upp en 
kompetens att kunna ställa rätt krav och ge råd till marknadsaktörerna så att byggprocessen 
utvecklas i linje med kommunal strategi.  
Aktiviteter som visat sig fungera i de tre kommunerna är att kommunala beställare agerar 
med: 

- Återkommande projekt – det finns en kontinuitet i byggandet vilket tryggar att 
externa företag vågar satsa på att nischa sig. 

- Stegvis ökad innovation – vilket bygger intern kompetens och skapar möjligheter för 
en breddning av marknadsaktörer.  

- Mångfald av aktörer – bygger olika typer av projekt för att skapa flera aktörer med 
olika kompetenser, men också att dessa kan agera tillsammans.  

- Samverkan – inom lagens ramar vara så transparent som möjligt för att hitta bästa 
lösningar ur ett samhällsperspektiv. 

 
Slutsats 3. Kommunal aktör är transparent och öppen i agerandet för att skapa en gemensam 

positiv utveckling i fråga om byggnader, kunskap och lönsamhet 
 
 

 

Figur 5: Aktiviteter för att utveckla det kommunala träbyggandet 
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6.1 Förslag på kommunalt agerande för ökat träbyggande 

Med ovanstående slutsatser som utgångspunkt kan ett beslutsstöd för upphandling av 
gröna byggprojekt inom kommunal förvaltning innehålla följande ingredienser och 
tillvägagångssteg: 

 
1. Skapa/ definiera träbyggstrategi  

Skapa och tydliggör en gemensam för vision för det kommunala byggandet, och vilken roll 
ett grönt och träbaserat byggande har i detta. Med en gemensam vision att styra mot 
underlättar det beslut på olika nivåer, och framtagandet av strategier för genomföranden. 
Det skapas mål för anställda att samlas kring.  

 
2. Definiera roll i regional och lokal utvecklingsplan 

Med en definierad vision och under det att träbyggnadsstrategin skapas är det viktigt att 
den på ett naturligt sätt kopplas till  den övergripande regionala och kommunala 
utvecklingsplanen (RUS och LUS), och därmed ett förhållningssätt till  andra politikområden.  

Framtagandet av strategin handlar om att definiera vilken roll kommunal verksamhet har 
i byggprocessen och vilka möjligheter lagar, regler, riktlinjer och förväntningar det finns. 
Kunskap och kompetens är viktiga områden där det ska finnas tydliga strategier kring 
handlande. Detta gäller bland annat: 

a. Intern kompetens – var finns kompetens om byggande, och vilka andra områden är 
viktiga att blanda in när beslut ska fattas.  

b. Externt samarbete – både med andra politikområden, men också med externa aktörer 
utanför kommunal verksamhet. 

 
3. Utveckla relation med marknadsaktörer 

Den kommunala visionen och strategin visar färdriktning, och för att få genomslag i 
byggandet måste strategin förmedlas och diskuteras med övriga aktörer i byggprocessen. 
Genom en öppen och transparent process skapas en samsyn kring vart alla vill och vilka 
positioner och roller olika aktörer har, vilket underlättar processen att nå de gemensamt 
uppställda målen. Exempel på aktiviteter är kunskapsseminarier, byggplaneträffar, 
samrådsmöten och så vidare.  

 
4. Skapa processer för internt lärande 

När strategin är presenterad, roller definierade måste processer för lärande skapas; vilka 
moment i upphandling är viktiga; hur förmedlas dessa internt; framtagande av manualer, 
rutiner; viktigt att se till att det finns dynamiska förmågor dvs. processer för att stämma av 
och utveckla den interna kompetensen mot förändringar i omvärlden. Initiera och genomför 
interna seminarier och forum där olika kompetenser möts och erfarenhet utbyts.  
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5. Target costing av enskilda projekt 

Byggande ses av många som avvägning mellan standardisering och flexibilitet och unikitet 
och repetition, där kostnaden ofta kommer in som en avgörande och påverkande faktor. 
Med ökad kompetens och skapandet av processer för genomförande och uppföljning kan 
det finnas möjligheter att bygga kostnadseffektivt med hög grad av kundanpassning. Genom 
att sätta upp målbilder av kundanpassning och kostnad, target costing, kan det ske en bättre 
samstämmighet mellan önskemål och leverans av byggandet. 

 
Ovanstående processteg påverkas av ett antal olika externa och interna förutsättningar 

där följande kan vara viktiga att ha i beaktande.: 

• Befolkningsstorlek/-tillväxt i kommunen. Hur mycket kan/ ska byggas över tid? 
• Bygginvesteringar generellt i kommunen och vilken roll ska kommunen ha. 
• Egen kompetens för att kunna vara aktiv, dvs. var börjar man och hur långt vill man. 
• Olika avtal för att skapa byggande. Hur aktiv kommer beställaren vara 
• Finansiering blir alltid viktig och påverkar hur mycket  
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Bilaga 1 

Deltagare i projekt/styrgrupp 
Namn Organisation 

Britt-Inger Olofsson Skellefteå Kommun 

Mats Dahlström Falu Kommun 

Johan Thorsell (tid. Hans Andrén) Växjö Kommun 

Mårten Hugosson Högskolan i Dalarna 

Tomas Nord Linköpings universitet 
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Bilaga 2 

Genomförda intervjuer. Personer och organisation 
Namn Organisation 

Lorents Burman Skellefteå Kommun 

Bert Öhlund Skellefteå Kommun 

Fredrik Nilsson Skellefteå Kommun 

Fredrik Löfstedt Skellefteå Industrihus tid. Polaris 

Hans Andersson Skellefteå Kommun 

Stefan Lindbäck Lindbäcks Bygg 

Stig Axelsson Martinsons Group 

Thomas Staflund Martinsons Group 

Peter Jakobsson Martinsons Group 

Robert Andersson Martinsons Group 

Ulf Haglind Plusshus 

Hans Åkesson Derome Plusshus 

  

Mats Dahlström Falu Kommun 

Lars Ringsby Falu Kommun 

Krister Johansson Falu Kommun 

Leif Kajblad Kopparstaden 

Inger Forsell Kopparstaden 

Mats Pros WSP tid. Skogslunds 

Mikael Lusth ML Bygg i Dalarna 

Jens Erneholt E3 Construction 

  

Bo Frank Växjö Kommun 

Catharina Winberg Växjö Kommun 

Patrik Hjelm Videum 

Carina Herbertsson Växjöbostäder 

Ingvar Eek Vöfab 

Andreas Jacopson Värends Bygg 

Mikael Johansson Peab 

Johan Åhlén Moelven Töreboda 
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