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Förord 
Denna rapport är ett resultat från projektet "Parkeringshus i trä, förstudie" och har finansierats 
av Nordisk Industrifond och nedan angivna företag. Förstudien ingår som en del i arbetet med 
att introducera parkeringshus i trä i de nordiska länderna. 

Under projekttiden har arbetet inriktats på att bestämma marknadspotential och identifiera 
tekniska problemområden. En viktig del av arbetet har även varit att skapa intresse bland 
beställare för parkeringshus i trä för att fmna lämpliga pilotobjekt. 

I projektet har följande personer, företag, institut och universitet ingått: 

Danmark 
Danmarks Teknologiskt Universitet Christian Clorius 
Limtrae Danmark Martin Uhre Pedersen 

Norge 
Aadnesen AS Bernt Jakobsen 
Moelven Limtre Sven-Åge Skaar 
Norsk Tretekniskt Institutt Jarle Aarstad 

Sverige 
Martinsons Trä AB Greger Lindgren 
Norra Massivträ Håkan Johnson, Nils-Olov Berglund 
Trätek Anders Gustafsson 

Det är vår förhoppning att rapporten skall vara till nytta och stöd för alla som arbetar med 
träkonstruktioner. 

Nordisk Industrifond - Senter for innovasjon og naeringsutvikling är en institution under 
Nordiska ministerrådet. Fonden initierar och finansierar gränsöverskridande utvecklings
projekt och aktiviteter riktade mot de nordiska innovationssystemet. 

Skellefteå maj 2003 

Anders Gustafsson 
Proj ektkoordinator 



1. Inledning 
Möjligheten för nya produkter eller system att lyckas på marknaden är beroende av ett antal 
kriterier, bland annat god grundidé, konkurrenskraftig produktion och god marknadsföring. 
Om en av dessa länkar saknas eller fallerar är sannolikheten mindre för att produkten far 
genomslag på marknaden. Konkurrenskraften för träkonstruktioner beror också på bygg
kostnaden och beständighet i relation ti l l andra material. 

En analys av marknaden i ett land är en förutsättning för att utveckla och introducera nya 
produkter på marknaden. För att få en samlad bild av marknadsläget för parkeringshus inom 
Sverige samt träaltemativets möjligheter på marknaden sammanställdes denna rapport. 

Arbetet indelades i två huvuddelar, dels uppföljning av tidigare offererade parkeringshus i trä, 
dels sammanställning av statistiskt underlag för möjlig marknad. 

Uppföljning av tidigare offererade objekt 
Utvecklingen av parkeringshus i trä startade redan 1995 med utveckling av att ett antal plan
lösningar och konstruktionsdetaljer. För parkeringshus i trä har det pågått en marknadsbear
betning i mindre omfattning under ett antal år. Mellan åren 1995-2002 har bland annat ett 
antal offerter länmats till olika byggherrar, arkitekter och entreprenörer som visat intresse. För 
att få en uppföljning av länmade offerter gjordes telefonintervjuer med de personer som varit 
involverade. De utförda telefonintervjuerna är ett försök att få svar på varför inga av dessa 
offerter blivit omsatta t i l l konkreta objekt. 

Statistiskt underlag 
För att uppskatta möjlig tillgänglig marknad gjordes en undersökning av ansökta bygglov för 
garagebyggnader mellan åren 1996-2002. Genom att göra uppskattningar av tillgänglig 
marknad fås bland annat indikationer på storleken av erforderliga investeringar för produk
tionskapacitet, utvecklings- och försäljningskostnader. 

2. Syfte 
Marknadsinventeringens syfte är att beskriva marknadens uppfattning och potentiella efter
frågan av parkeringshus i trä. Med marknaden avses de företag eller personer som påverkar 
utformningen av ett parkeringshus till ett bestämt objekt. Undersökningen skall också visa på 
möjlig marknadsandel för parkeringshus av trä. 

3. Intervjuer 
Undersökningen har skett genom telefonintervjuer med kontaktpersoner som varit direkt 
involverade i parkeringshusprojekt. Urvalet utgjordes av de företag som begärt offerter på 
parkeringshus i trä mellan åren 1995 och 2002. Antalet offererade objekt var 10 stycken. För 
tre av objekten kunde ej personer intervjuas på grund av att berörda personer hade lämnat 
företaget, blivit pensionerade eller andra likartade omständigheter. Totalt nio personer inter
vjuades, varav tre arkitekter, två byggentreprenörer och två fastighetsförvaltare. Personlistan 
kompletterades även med ett par personer från byggrelaterad verksamhet. Intervjuerna har 
förts som strukturerade samtal kring några frågeställningar. 



3.1 Sammanställning av intervjuer 

Nedan finns en sammanställning över de frågor och kommentarer som framkom av inter
vjuerna. 

1. Vad hände med det offererade objektet? 

Endast ett objekt har blivit utfört. Övriga objekt har av olika skäl ej blivit realiserade. 
I det fall där ett parkeringshus blivit uppfort användes ett helt annat koncept. Yttre om
ständigheter gjorde att byggnadens form blev cylindrisk och med putsad fasad. Större 
delen av parkeringsplatserna blev placerade under mark och in/uttransport sker med hiss. 
Parkeringshuset ligger i storstadsmiljö. I övriga fall är objekten vilande eller ändrade 
förutsättningar har medfört att beslut om ytterligare projektering bordlagts. 

Kommentarer 
Det har inte blivit något av projektet ännu på grund av att platsen for tänkt P-hus 
krävde markforstärkningsarbeten motsvarande 18 miljoner kronor (forstärkning av 
befintlig kaj). 
Bearbetningar och ändringar av stadsplaner. 

2. Var det aktuellt med något annat alternativ? 

I ett fall av sju gjordes en jämförande analys av kostnader. I det fallet visade det sig att 
träaltemativet vara konkurrenskraftigt med prefabricerade betongelement. Den billigast 
kalkylen erhölls med en lösning av platsgjuten betongstomme med plattor av spänn-
betong. 

Kommentarer 
- Nej, platsen är kulturhistoriskt intressant och därför passar inte ett betong- eller 

stålaltemativ in på platsen. Projektet kom aldrig så långt att prisjämförelser gjordes. 
Kommunen reagerade inte på kostnadsaspekten då forslaget visades. 

- Det analyserades inga andra alternativ. 
- Bygger idag parkeringshus av prefabricerad betong, men gjorde ingen kostnads

jämförelse for det då aktuella objektet. 
- hitressant med ett nytt alternativ. 

3. Finns det andra objekt på gång och hur många parkeringshus är ni involverade i per år? 

Personer som är involverade i processen med att bygga parkeringshus gör det enbart vid 
ett fatal tillfällen. De flesta arkitekter, konstruktörer, engångsbeställare, entreprenörer 
m.fl. har kontakt med parkeringshusprojekt endast en gång under fem-tio år. Detta gäller 
ej for parkeringshusbolag och då speciellt i storstäder. Större parkeringshusbolag bygger/ 
upphandlar 1-2 parkeringshus/år. 

Kommentarer 
- Det finns ett antal skärgårdskommuner som visat intresse och har behov av parke

ringshus. 
- Det finns ett behov av att nyttja "vilande" markområden i större städer. Kan parke

ringshusen göras flyttbara är det en stor konkurrensfördel. 



Det är aktuellt med ett antal objekt, där befintliga parkeringshus skall byggas på ett 
antal våningar. 
Det finns ett antal aktuella projekt, vanligen >100 platser/byggnad. 

4. Hur ser ni allmänt på att bygga/köpa P-hus i trä? 

Att demonterbarhet är ett bra försäljningsargument har framkommit vid ett antal av sam
talen. De estetiska fördelama bör innebära att även i de fall där träaltemativet blir dyrare 
finns möjligheten att träaltemativet väljs. Bör även vara ett bra altemativ på platser där 
undergrunden är dålig samt vid påbyggnader av befintliga hus. 

Kommentarer 
Bra med ytterligare ett konkurrerande system 
En stor fördel med parkeringshus i trä bör vara det estetiska. 

- Fördelar vid ombyggnationer eller om byggnaden skall flyttas. 

4. Sammanställning av gjorda intervjuer 
Under intervjuema har det utkristalliserat sig ett antal faktorer som troligen påverkar valet av 
stomsystem vid byggande av ett parkeringshus. 

- Kostnaden vid val av system är viktig och i många fall avgörande. Den största konkur
rensen kommer fi-ån platsgjutna betongaltemativ. Även om samtliga intervjuade perso-
nema anser att ekonomiska faktorer har en stor inverkan på valet av system har det endast 
i ett fall genomförts jämförande altemativa kalkyler. Det beror troligen på att samtliga 
offererade objekt var i tidiga skeden. Kostnaden bedömdes ändock inte vara av sådan 
betydelse eller vara inom sådana rimliga gränser att inga ytterligare altemativa kalkyler 
ansågs behövas. 

De personer som vidtalades var positiva t i l l ett träaltemativ. Beständighet, brandskydd 
m m iMgasattes aldrig utan samtliga gjorde gällande att i de tekniska fi-ågeställningar som 
diskuterades, fanns det lösningar eller goda möjligheter att komma fi"am till acceptabla 
lösningar. 

- Demonterbarhet och flyttbarhet är viktiga försäljningsargument. 

Planering av ytor är mycket avgörande. 

Övrigt som framkommit under samtalen 

Mängden pelare bör minimeras och optimala spännvidden mellan upplag är cirka 17 meter. 
Pelaravstånden bör om möjligt vara 7,5 meter (tre bilplatser). Idag byggs parkeringshus t i l l 
största delen av platsgjuten betong eller av prefabricerade betongelement. I prefabricerade 
altemativ har problem förekommit med elementskarvamas täthet. För att undvika dropp på 
underliggande bilar har rostfria hängrännor monterats på undersidan. Beställaren har inte varit 
nöjd med denna metod. För prefabricerade träelement bör därför sökas en lösning utan 
underliggande rännor. 



Uppfattningen är att bland de system som finns på marknaden idag är platsgjutna betong
stommar med efterspänd platta, den ekonomiskt fördelaktigaste byggmetoden. Bygghöjden 
på betongbjälkiagen inklusive integrerade balkar är ca 600 mm. De bärande primärbalkama 
har vanligen dimensionerna 600 x 600 mm^. 

5. Tillgänglig marknad 
Det finns ingen direkt statistik över antalet parkeringshus eller antalet nybyggda parkerings
hus per år i Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) har däremot statistik över beviljade 
bygglov av garagebyggnader. Garagebyggnader tillhörande bostadsområden ingår vanligtvis i 
bygglovet för bostäder och kommer därför ej med i denna statistik, motsvarande gäller för 
större garagebyggnader tillhörande industri. För att möjliggöra en utgallring av garage av 
andra typer (mindre fristående garage) än parkeringshus har redovisningen grupperats i åtta 
klasser efter kvadratmeter bruttoarea, se tabell 1. För år 2002 ingår ej december månad och 
även tidigare månader för år 2002 är preliminära. 

Tabell 1, Antal bygglov för garagebyggnader i Sverige indelat i bruttoareaklasser. 

Bruttoareaklass (] 
Bygglovsår 0-199 200- 400- 700- 1000- 1500- 3000- >10000 Totalt 

399 699 999 1499 2999 9999 
1996 665 36 16 1 2 3 1 1 725 
1997 698 54 14 7 3 2 3 781 
1998 668 38 11 2 1 2 2 2 726 
1999 642 54 14 3 3 6 5 1 728 
2000 607 46 10 4 1 6 3 677 
2001 559 35 0 4 2 6 4 618 
2002 532 53 14 9 1 5 4 618 

Tot. 1996- 4371 316 87 30 13 25 23 8 4873 
2002 

Ytan per parkeringsplats uppgår t i l l ca 20-30 m^ per plats inberäknat ramper, körytor m m. 
Garagebyggnader med mindre än 50 parkeringsplatser (1250 m^) kan antas vara enskilda 
garagebyggnader av annan art än parkeringshus. Vid beaktande av detta ger det en beräknad 
tillgänglig marknad på 53500 m^per år, se tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av tillgänglig marknad 

Totalt antal bygglov 
inom bruttoareaklass 

Medelvärde av bruttoarea Totalt antal m^/klass 

13 st. 1250 m^ 16250m^ 
25 st. 4500 m^ 112500m^ 
23 st. 6500 m^ 149500m^ 

8 st 12000* m ' 96000 m^ 
Totaltår: 1996-2002 374750m^ 

Totalt/år 53535 m^/år 
* Antaget värde >10000 m' 



Den totala tillgängliga marknaden på 53535 m^ är något underskattad beroende på icke redo
visade bygglov samt for icke ingående mängder år 2002. Det skulle ge en total marknad på 
cirka 130 miljoner om varje parkeringsplats uppskattas kosta 60000 kr. 

6. Analys och slutsatser 
Av undersökningen kan konstateras att intervjuade personer ser positivt på ett altemativ i trä. 
Ingen av de intervjuade hade några direkta invändningar som kunde peka på avgörande nack
delar for ett träaltemativ. 

Bland arkitektema fi-amhölls särskilt möjligheten till arkitektonisk utformning, flyttbarhet och 
demonterbarhet. 

Fördelar med att välja ett träaltemativ är bland annat: 
• Troligen det billigaste altemafivet med de givna forutsätmingama 
• Arkitektoniska fordelar 
• Låg egenvikt 
• Demonterbarhet 
• Flyttbarhet 
• Ett altemativ till befintliga lösningar 
• Ekologiskt "riktigt" altemativ 

Farhågor gällande parkeringshus i trä var: 
• Kostnader 
• Beständighet 
• Körbanans täthet 

Den totala marknaden for parkeringshus har under de senaste sex åren uppgått till ca 60-
80000 m^per år. Mängden baseras på SCBs statistik på antalet nya bygglovsärenden for 
garagebyggnader större än 600 m^. Större garagebyggnader som anläggs i samband med 
bostadsområden ingår ej. Vid beaktande av att ingen forändring sker av efterfrågan och 
tillgänglig marknad uppgår t i l l ca 20% fas en total omsättning for ett foretag med totalleve
rans på ca 25^-30 miljoner kr/år. Av detta utgör trärelaterade produkter ca 18-20 miljoner kr. 
Erbjudanden om helhetslösningar med parkeringshus i trä kan med fordel riktas direkt till 
affärsinnehavare, parkeringshusbolag, kommuner, m fl som söker kostnadseffektiva lösningar 
for att tillgodose parkeringsbehov. Kunskapen om design och planering av parkeringshus är 
splittrad och med erbjudanden av totallösningar från planering till komplett färdig byggnad 
uppnås en marknads fordel. 

Produkten och helhetslösningen passar och kan mycket väl introduceras t i l l övriga delar av 
Europa. Trä och träelements låga egenvikt ger fomtsättningar for en stor geografisk marknad. 

^ (55 000x20%/25 m^ per plats x60000:- per plats = 26 milj.) 
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Teknik 

Konstruktiva lösningar för parkeringshus i trä är relativt väl dokumenterade. Dimensionering 
av knutpunkter, fogar m m för aktuella spännvidder bedöms kunna utföras enligt vedertagna 
regler och normer. Följande punkter har dock bedömts vara områden för ytterligare forskning 
och utveckling: 

• Beläggningar på körytor. De beläggningar som föreslagits är beläggningar som utförs på 
byggarbetsplatsen. För att uppnå en högre konkurrenskraft anser vi att beläggningar bör 
utföras i fabrik och endast mindre kompletteringar göras ute på bygget. 

• Detaljutformningar av anslutningar m m. 

• Val av beläggning ur slitagesynpunkt. 

• Utveckling med inriktning mot ökad prefabriceringsgrad. 

• Tjänster i form av planering och projektering av parkeringshus. 

Brand, med inklädnad av takytor sektionsvis klaras brandnormens krav. Dock krävs vidare 
forskning och utveckling för att bestämma brandbelastning, spridning av brand. Det arbete 
som hitintills genomförts härrör sig enbart till bränder i parkeringshus utförda i betong 

Slutsatser och fortsatt arbete 

Det finns ett intresse för nya typer av parkeringshus. Förstudien har visat att det finns en 
marknad för parkeringshus i trä. Genom att integrera projektering och erbjuda kompletta lös
ningar t i l l kunder uppnås en marknadsfördel. De tveksamheter som finns hos beställare är 
oftast av erfarenhetsberoende art. Kunskapen och kostnadsläget för beprövade metoder är väl 
kända och därför upplevs betongaltemativet som ett "tryggare" alternativ. De beständighets
problem som uppkommit under senare tid med betongaltemativen har dock medfört att be
ställare allt mer ifrågasätter traditionella metoder, vilket öppnar möjligheter för ett trä-
alternativ. För att kunna visa på träaltemativets fördelar krävs; 

Ett första pilotobjekt där beställaren har en övertygelse att parkeringshus i trä är ett alter
nativ han inte behöver ångra. 

Tveksamheter gällande tätskikt måste lösas. 

Pilotobjekt måste dokumenteras väl och en noggraim uppföljning bör ske. 
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