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Hvilke vurderinger ble lagt til grunn før
oppstart?



Vad är massivtre?



Stable/ lime prosess

● Krysslimte massivtreelementer

● Langlameller og kortlameller

● 2 komponent MUF lim

● 3/5/7/9 lag





Byggeplass
● Massivtre- festemiddel og 

limtreleveranser

● Preaksepterte løsninger

● Logistikk



● Massivtre gjør det mulig å bygge i høyden 

med tre.

● Lette stive bygninger med god motstand mot 

brann, jordskjelv, vind og snølaster.

● Tørre byggeplasser med lite støv og støy.



Konkurrentbilden
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EUROPA 

Inom den så kallade 

Pentagonen (London-Hamburg-

München-Milano-Paris) som 

består av 14% av Europas area 

bor 32% av befolkningen och 

här genereras 43% av Europas 

BNP.

Källa: ESPON 111
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EUROPA - BEFOLKNING

Källa: ESPON 111

När det gäller byggnation är 

det även intressant att notera 

att strax utanför Pentagonen 

finns även stora 

koncentrationer av städer med 

upp till en miljon innevånare i 

mellersta England och norra 

Italien. 
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BYGGMARKNADEN 

EUROPA

De fyra ekonomiska och regionala klustren:

Västeuropa, börjar hämta sig (F släpar), 66% av marknaden

Skandinavien, fortsatt god utveckling SE tar över ledartröjan, 10% av marknaden

Södra Europa, ännu ingen återhämtning, 18% av marknaden

Centrala och östra Europa, bra tillväxt, men från låga nivåer, 6% av marknaden
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MASSIVTRÄ

KL-Trä, Massivträ, Brettsperrholz, CLT

Framväxt i Österrike på 1990-talet som ett sätt att 

nyttja mer av stocken. Även i Tyskland finns aktörer-

då ofta mindre och med slutprodukt i egen produktion. 

Många mindre aktörer har försökt i liten skala även i 

Norden, men inte lyckats i samma utsträckning

Nu ger den långsiktiga satsningen resultat i en vaknande marknad i Europa och alla 
länder med en fungerande limträmarknad borde kunna nå minsta samma volym med 
massivträ.

Nya fabriker planeras och byggs nu i Norden och UK.
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AKTÖRER
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AKTÖRER II



Källa:

timber-online.net

holzkurier.com

timber-online.it

Holzkurier

Holzbau Austria

Juni 2017

http://www.timber-online.net/
https://holzkurier.com/
http://www.timber-online.it/
https://www.timber-online.net/content/holz/holzkurier/de.html
http://www.holzbau-austria.at/
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Grundläggande värderingar

Prioritera egen produktion

Använd bara kortrest råvara, 

Samarbeta med många leverantörer för stort produktutbud

Undvik egna montage, fokusera på produktion, men erbjud montagehandledning

Skapa allianser med stora producenter av massivträ, limträproducenter och många 

projektutvecklare

Regionalt fokus Östra Norge och Västra Sverige



Våra strategiska val

Sök kunder som uppskattar vår typ av leverans (mindre block och flexibel leverans).

Undvik konkurrens med stora producenter-sök kompletterande affärer till dem.

Prioritera egen produktion och samarbeta med stora producenter (ta deras småkunder) om 

köp av stora block i mindre serier från dem. Detta till de affärer där våra kunder är villiga att 

bekosta att vi bearbetar större block.

Notera: Majoriteten av våra konkurrenter är ägda av eller kommer ur stora sågverkskoncerner 

som tänker volym före resultat. Då är stora block fördelaktiga på grund av skalfördelar. Stora 

block är också viktiga vid stora byggprojekt då det ger rationellt montage med stor kran. 

MEN-för ett mindre projekt är en stor dyr kran förödande för kalkylen. Byggsystem baserade 

på mindre kran kan monteras med byggföretagens egna utrustning.



● Prosjektering

● Produksjon og leveranser av 

massivtreelementer, limtre og 

festemidler

● Distribusjon til byggeplasser



Taktiska val

Äg inte slutprodukten – låt våra kunder äga exempelvis olika väggsystem-på så sätt kan vi 

leverera till ”alla”.

Starta erbjudandet fritt fabrik och bygg på med extra tjänster som prisas och köps in vid 

behov:

● Packning

● Transport

● Montagestöd 

● Välj en produktionsfilosofi som erbjuder flexibilitet och ett innehåll som köpare av mindre 

projekt prioriterar.

Delta aktivt i forskning och utveckling och kundrelationer.



VS



Takk for meg!


