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I december 2002
fattade regeringen
beslut om att låta

utreda träbygg-
nadsindustrins 

situation och poten-
tial. Rapporten led-
de till en debatt om
konkurrens mellan
material.

Materialindustrier
borde kunna samarbeta

AV ARKITEKT ANDREAS FALK, LTU andreas.falk@ltu.se

F O R M  & T E K N I K

När regeringens utredare Fred-
rik von Platen överlämnade
underlaget för en överens-

kommelse kring en nationell träbygg-
nadsstrategi uppstod debatt bland de
materialindustrier som anser sig kon-
kurrera med trä. Rapporten ”Mer trä i
byggandet – Underlag för en nationell
strategi att främja användning av trä i
byggandet” väckte ont blod, för att re-
geringen med denna handling ansågs
ta parti för en enskild materialindust-
ri.

Denna reaktion är på sätt och vis
förståelig, men samtidigt olyckligt
inskränkt och hindrande. Alla hus
som idag byggs består av ett flertal
material, och skulle vara otänkbara på
annat sätt.

Liten marknad
Material- och byggsystemutveckling-
en har drivits på mot uppdelning i oli-
ka delar och optimering av funktio-
nerna hos dessa. Trähuset har gått från
rena timmerkonstruktioner till lätt-
byggsystem med isolering och adde-
rade ytskikt. Tegelhuset har påförts
isoleringsskikt och puts. Stålstommar
har utvecklats för att kombineras med
skivmaterial, isolering, fönsterkarmar
och invändiga snickerier.

Det är således mycket märkligt att
bara se problem och överhängande
fara med en ingående studie och en
strategi för utveckling av ett angrän-
sande materialområde. 

Vi verkar på en liten marknad. Vi
verkar för en begränsad krets av
beställare. Våra verksamheter vilar på
råvarutillgångar som i somliga fall är
ändliga, i somliga fall förmodat full-
ständigt förnyelsebara; arbetskraftut-
nyttjande och resurshushållning är av
stor vikt i bägge fallen. Det borde
vara självklart att hjälpas åt och se hur
man kan förbättra sina respektive
system, kombinera dessa, dra lärdom
av varandra och utvecklas tillsam-
mans. 

Större grepp
Byggmarknaden står möjligen inför
en betydande förändring när det gäller
företags verksamhetsområden. På ett
seminarium nyligen hörde jag om
exemplet med mobiltelefontillverkare
och dito operatörer, som ger sig in i
spelutvecklingsbranschen, för att kun-
na bestycka sina produkter med
attraktiva tillbehör. 

Samma tendens kan märkas på
byggsidan, när materialleverantörer
följer upp förädlingskedjan för sitt

material. Systemutvecklare och bygg-
entreprenör blir då aktuella nya roller
för företagen. Detta kräver kompetens
– delvis månne en helt ny kompetens.
Det kräver ett större grepp och ett
vidare perspektiv på produktens an-
vändning, och inte minst förståelse
för materialets möte med andra mate-
rialindustriers produkter.

Det ställer även ökade krav på
kommunikation mellan processens
aktörer. Digitala media är här inte i
sig själva helbrägdagörande. Man
måste tala samma språk och tillägna
sig förståelse för varandras förutsätt-
ningar.

Strandar halvvägs
Det handlar om kunskap, know-how,
utveckling av produkter och uppfölj-
ning av deras användning. Det hand-
lar om ansvar. Om stål- och betong-
sidan uttryckt ve och fasa över träma-
terialets uppmärksammande så har
träsidan ofta betett sig lika inskränkt
och försökt sluta sig kring sina egna
produkter i till material renodlade
system.

Men ansvaret har inte kunnat upp-
bäras på ett hedrande sätt när det
kommer till genomförandet av den
byggda verkligheten. Frågor om ljud,
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stabilitet och brand uppmärksammas
vanligtvis initialt i ambitiöst utlagda
formuleringar. Projekt startas med
föresatsen att ta fram prototyper på
bjälklag och systemlösningar som kan
bli vägvisare för kommande byggen.
Man satsar medel för att verkligen
lösa problemen.

Men man strandar allt som oftast
halvvägs. Skälen till detta har olika
nyanser, men handlar, när det kommer
till kritan, ytterst om pengar och om
de enskilda företagens ekonomiska
vinning. Detta kan konstateras gång
på gång på gång.

Våga ta risk
I mitten av mars i år är det dags för
andra upplagan av de så kallade
Växjösamtalen, som anordnas i sam-
verkan mellan kommun och universi-
tet i Växjö. Syftet är att locka fram ett
positivt debatt- och diskussionsklimat
för att försöka hitta ingångar till prob-
lem och utsikter mot framtida utveck-
ling i samhället. Detta sker i ett antal
samtalsgrupper med cirka 20 intresse-
rade och engagerade företrädare för
allehanda professioner. Dessa samlas
för diskussion kring ett antal givna
teman.

Vid Växjösamtalen i februari i fjol
tog en av samtalsgrupperna upp fler-
vånings bostadsbyggande i trä. An-
svarsfrågan pekades ut som den
springande punkten, inte minst det
ekonomiska ansvaret för projekten.
Inget enskilt företag är benäget att ris-
kera ekonomisk förlust och det stora
flertalet tar den enkla vägen ut, så
tidigt som möjligt. För att minimera
den egna förlusten, alternativt maxi-
mera den egna vinsten, ställs allt hög-
re krav på andra inblandade i projek-
ten, som också de vill vinna och följ-
aktligen drar i bromsen.

Då är det lätt hänt att resultatet
”bidde en tumme”. Storstilade pro-
jektbeskrivningar till trots så når man
inte fram. Alla vill vara med och sola
sig i glansen av prestigeprojekt, men
om prestigeprojekten inte är lysande
finns det inte mycket att sola sig i.

Sök lösningar ihop
Materialindustrierna bör öppna sig för
samarbete och samverkan. Och i stäl-

let för att skynda sig förbi obekväma
och svårlösta problem, bör berörda
parter sätta sig ner och satsa stort till-
sammans, för att komma fram till lös-
ningar. I stället för att hålla för öronen
inför kritiska påpekanden om exem-
pelvis bristande brandsäkerhet, bör
man välkomna och engagera sig i jak-
ten på fullgoda lösningar. Brandfrå-
gan har länge varit en het potatis för
träindustrin, och det smärtar uppen-
barligen ofta alltför hårt att ta ett sta-
digt tag om den i byggsammanhang.

Utredningar och analyser görs se-
parat i forskningsprojekt som knyts
alltför löst, om alls, till de aktuella

byggprojekten, för att ha någon reell
inverkan på slutresultatet. Samma
visa hörs vid uppföljande projekt, och
vid efterföljande. 

Samma sak gäller även arkitektur-
relaterade frågor. Arkitekter viftas titt
som tätt undan från utredningsgrup-
per och utvecklingsprojekt med tydli-
ga undertoner av misstänksamhet och
ingrodda förutfattade meningar om
arkitekturen och dess yrkesutövare
som något som ställer till problem.
Problem blir det bara när man inte
lyssnar, eller samverkar. 

Byggsystem som utförs som rent
tekniska, produktionsoptimerade mo-

Jakriborg utanför Lund, under uppförande i november 2004. Kombination av material
är en vanlig syn. Stålstomme, hålbetongbjälklag, bärläkt av trä och underlagspapp.
(Foto: Andreas Falk)
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dulstyrda system medför ofta onödiga
och problematiska liksom även, för
brukaren, oattraktiva begränsningar
av slutproduktens rumsliga kvaliteter. 

Se nyttan
I det dagliga nyhetsflödet nämns ofta
frasen ”människan och naturen”, som
om människan stod vid sidan om och
objektivt kunde förhålla sig till och
påverka naturen, utan att det påverkar
henne. Samma sak gäller arkitekturen
i byggprocessen och samhällsbyggan-
det. Det finns förvisso exempel av ex-
ceptionell karaktär, stora arkitektonis-
ka skapelser som utmärker sig och
fångar blicken.

Men arkitektur i vardagen handlar
emellertid inte främst om att sticka ut,
utan om funktion och komfort för oss
alla som lever och bor i det som
byggs. Sett ur det perspektivet blir det
uppenbart att frånvaron av arkitektur
medför avsaknaden av nyttan med det
byggda, och vart tar då syftet med

byggandet vägen? Och om det byggda
dessutom inte fått ett fullgott brand-
skydd, eller utrustats med ett orimligt
dyrt säkerhetssystem på grund av

ofullständig systemutveckling, så
brinner det oanvändbara byggda upp,
eller rivs på grund av byggherrens
konkurs. Vilket kanske är lika bra. �

Modulbygge i Stockholm december 2004. Vetenskapsstaden bygger studentbostäder i
massivträ intill KTH. (Foto: Andreas Falk)
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