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1. Byggfakta 
 

Projekt Nybyggnation av bostadslägenheter  
i centrala Umeå 

Beställare: Umehem AB. 
Arkitekt: Arkinova Arkitekter. 
Konstruktör Martinsons Byggsystem AB 
Byggentreprenör AR Bygg AB 
Stom-/systemleverantör: Martinsons Byggsystem AB 
Antal våningar 4 
Antal lägenheter 24 
Total bostadsyta 1 440 kvm 
Produktionskostnad 20 Mkr 

Byggmetod Prefabricerade planelement,  
komplettering på plats 
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2. Bakgrund 
 
Kvarteret Styrmannen är ett nybyggt 
fyravåningshus med 24 hyreslägen-
heter i centrala Umeå. Huset har 
bärande stomme av massivträ, men är 
inte profilerat som ett trähus utan 
snarare byggt för att smälta in i den 
befintliga miljön.  

Byggherren Umehem är ett litet 
privat fastighetsbolag med hyresrätter 
i Umeå. Bolaget har nära koppling till 
byggföretaget AR Bygg, som varit 
entreprenör. Huset är byggt i egen 
regi av Umehem/AR-Bygg. 

Varför byggs detta i trä? 
Träbyggande var inget självändamål, utan det mest lämpliga för projektet och för 

byggherren. En anledning till att byggherren valde att bygga detta i trä var att man fick god 
totalekonomi i projektet. Dessutom gav byggsystemet ett snabbt och rationellt montage av 
stommen, vilket minskade den egna arbetsinsatsen och gjorde projektet enklare att hantera för 
det lilla företaget.  

Tidigare erfarenheter 
Nyckelpersonerna i AR Bygg och Umehem hade erfarenhet av att bygga i trä, dock inte 

höga hus. Men erfarenheterna var så goda att man kände sig trygga med att bygga ett 4-
våningshus med trästomme. 

Träets roll 
Huset har en stomme av massivträ. Det innebär att såväl ytterväggar som lägenhets-

skiljande väggar samt vissa innerväggar består av skivor av massivträ som kompletteras med 
gipsskivor och mineralull för ljud- och brandskydd samt som värmeisolering för ytterväggar.  

Bjälklagen består också av massivträskivor, vilka kompletteras med undertak med 
trästomme och mineralull samt gipsskivor för ljudisolering. 

Trapphuset, hisschaktet och loftgångarna utförs med massivträ och limträkonstruktion, 
med synligt trä i ytskikt. Balkongerna är också byggda av massivträplattor. 

Takkonstruktionen är också en träkonstruktion med takstolar av trä samt den översta 
vindsvåningens väggar är utförda med träregelstomme.  

Planförutsättningar 
Kvarteret Styrmannen ligger i centrala Luleå. På den aktuella tomten låg tidigare en bilhall, 

som revs för att ge plats åt bostäder. Huset är byggt för att exteriört smälta in i den befintliga 
miljön. Byggnaden är traditionellt utformad med en putsad fasad och utskjutande tak med 
takkupor för vindslägenheterna på fjärde våningen. 

Huset är byggt på en hörntomt och är följaktligen ett vinkelhus som skapar fina 
genomgående lägenheter och hörnlägenheter med ljus från två eller tre håll. In mot gården har 
huset utvändigt trapphus och hisschakt samt loftgångar som kopplar alla lägenheter till hiss 
och trappa.  
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3. Upphandling  
 
Projektet är byggt i egen regi av Umehem, som har nära koppling och gemensamt ägande med 
AR Bygg, varför någon upphandling i egentlig mening inte skett. Umehem och AR Bygg har 
ett koncept som bygger på nära samarbete och delaktighet i projektens hela livscykel samt 
vidare ut i förvaltningsskedet. 

Formellt sett var det en totalentreprenad som AR-Bygg utförde åt Umehem. Men även om 
Umehem och AR-Bygg är separata bolag, har det varit ett egen-regi-projekt. Därmed har 
gränssnittet mellan byggherre och byggentreprenör varit väldigt sammanflätat. 

De bärande trästommen av massivträ levererades av Martinsons Byggsystem AB. 
Entreprenören fick stort förtroende för Martinsons kompetens och erfarenhet av att bygga 
höga hus med trästomme och att de fanns utvecklade lösningar för denna typ av byggnader. 

AR Bygg anser att träbyggande är lämpligt för små byggföretag eftersom det inte krävs 
stora och dyra maskiner samt att en relativt liten arbetsstyrka kan bygga den här typen av hus, 
särskilt när man arbetar med prefabricerade element som snabbt och rationellt monteras ihop 
till tät byggnad.  

Genom detta kan mindre företag etablera sig och bli aktörer som bygger denna typ av 
byggnader och därmed konkurrera med de större byggföretagen på denna nisch. 
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4. Projektering  
 
Huset ritades av arkitektfirman Arkinova oberoende av vilket byggsystem som skulle väljas. 
Dock valdes ett träbyggsystem på relativt tidigt stadium och vissa enklare justeringar gjordes 
för att optimera lösningarna. Martinsons Byggsystem stod för den byggtekniska 
projekteringen. 

Kompetens i dimensionering av träkonstruktioner erhölls genom att Martinsons 
Byggsystem valdes som systemleverantör. Martinsons svarade för projektering och 
dimensionering av stomme och de byggtekniska lösningarna, vilket byggherren upplevde som 
tryggt och praktiskt. 

Uppfyllande av funktionskrav 
Byggherren har generellt sett inte upplevt svårigheter att uppfylla funktionskraven i 

projektet, eftersom man genom Martinsons och projektets övriga konsulter samt baserat på 
egen erfarenhet fick tillgång till beprövade lösningar för de olika funktionskraven såsom ljud, 
brand, fukt etc. 

Brandskyddsdokumentation 
Umehem har själv upprättat brandskyddsdokumentation och löpande haft kontakt med 

räddningstjänsten i Umeå. Detta har fungerat smidigt och inte inneburit några komplikationer. 
 

4. 1Tekniska lösningar 

Bärande system 
Husets bärande stomme utgörs av massivträväggar i såväl ytter- som innerväggar och 

lägenhetsskiljande väggar, samt av massivträbjälklagen. Loftgångarna bärs upp av 
limträpelare. 

Stabilitet i byggnaden uppnås genom skivverkan i de bärande massivträväggarna, både 
ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar som går tvärs ytterväggarna utnyttjas. 

Akustik 
Martinsons Byggsystem har utvecklade lösningar för ljudisolering. Bjälklagen är upplagda 

på en xylomerlist som dämpar vibrationer och stegljud. Stegljudsisolering i bjälklaget uppnås 
genom ett undertak med dubbla gipsskivor samt stenullsisolering. Lägenhetsskiljande väggar 
utförs som dubbelväggar med gipsskivor, mineralull och luftspalt. 

Täthet och värmeisolering 
Ingen diffusionsspärr har använts i väggarna eftersom man uppnår täthet med 

massivträväggarna. I yttertaket har man använt plastfolie som diffusionsspärr. 
I ytterväggarna används 150 mm stenull samt invändigt kompletterande skikt om 45 mm 
mineralull som värmeisolering. I yttertaket används 550 mm lösullsisolering. 

Brandskydd 
De bärande träelementen har klätts in med dubbla lager gipsskivor, som är det 

huvudsakliga brandskyddet. Ingen sprinkling behövdes. 
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Klimat- och fuktskydd 
Under byggtiden användes presenningar som temporärt väderskydd av stomme etc. 

Fasadmaterialet är puts. 

Installationer 
Golvvärme används som uppvärmningssystem och golvvärmeslingorna är installerade i 

frästa spår i massivträbjälklagens ovansida. Dessa urfräsningar var gjorda i elementen på 
fabriken för enkelt montage på byggplatsen. 

Nya affärsmöjligheter 
AR-Bygg skötte montage av de prefabricerade elementen. Det gav företaget viktiga 

erfarenheter av denna byggmetod, som kan leda till nya uppdrag där de kan utföra montage på 
entreprenad åt andra aktörer, vilket man ser som en affärsmöjlighet som projektet har lett till. 

Man upplever inte sig begränsade av att antalet aktörer som kan leverera denna typ av 
träbyggnadssystem är relativt få, utan menar att kostnaden för byggsystemet var i rätt nivå.  

Totalekonomin påverkas dock av många andra faktorer, som exempelvis att man kunde 
utföra det mesta kompletterings- och inredningsarbete i egen regi och i en takt som passade 
företaget. Dessa aspekter är väl så viktiga för totalekonomin som prislappen på byggsystemet. 
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5. Produktion 
 
Huset är till stor del byggt av prefabricerade massivträelement vad gäller bjälklag, 
ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar, innerväggar, loftgångar, balkonger samt element till 
hisschakt och trapphus. Dessa är tillverkade av Martinsons Byggsystem i Bygdsiljum och 
monterade av AR Bygg på byggplatsen.  

Bjälklags- och väggelementen innehåller också installationer, vilket minimerar arbetet på 
byggplatsen. Främst handlar arbetet om att koppla ihop de prefabricerade delarna till husets 
schakt och ansluta de olika medieslagen. 

På byggplatsen har byggnaden kompletterats med inredning av kök och badrum, 
golvläggning, bygge av takkonstruktion, målning samt fasadarbeten.  

Inga upplevda begränsningar 
För Umehem och AR-Bygg har det valda byggsystemet och byggmetoden inte inneburit 

några begränsningar. Man har byggt det hus man ville ha och inte behövt göra avkall på några 
viktiga punkter. Huset har mycket vinklar vid burspråk och balkonger samt vid taket och den 
fjärde vindsvåningen. Men det har inte varit några svårigheter att klara detta med det valda 
systemet.  

Den valda byggmetoden gjorde att de arbetskraftskrävande arbetena med att bygga 
stomme, minskades radikalt eftersom detta arbete utfördes av Martinsons Byggsystem i 
fabrik, och endast krävde montage på plats. Detta gjorde att man inte behövde så stor 
arbetsstyrka på projektet utan kunde arbeta med stomkomplettering, inredning och 
installationer i sin egen takt när stomme var monterad och man hade tätt hus.  
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6. Arkitektur 
 
Huset är putsat och smälter in i området och är inte profilerat som ett trähus exteriört. Dock är 
loftgångar, trapphus och hisschakt utförda i massivträ och limträkonstruktioner som är synliga 
in mot gården. Interiört i lägenheterna märks det inte mycket av att det är ett hus med 
trästomme eftersom de flesta ytor är klädda med gipsskivor.  

Utmärkande för detta projekt är att det är ett litet företag som byggt huset i egen regi. 
Huset är inte ett utpräglat trähus utan man har valt ett byggsystem med trästomme eftersom 
man ansåg att det var enkelt att arbeta med och uppfyllde företagets krav på totalekonomi.  
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