
Bygg med naturlagarna

Sund skolmiljö 
– en bra start i livet
Följ byggnationen där beställare, arkitekt och lärare  
deltagit i planering och utformning av en skola. 
Läs också deras synpunkter på resultatet.

Bygg med naturlagarna

Träullit
Sund skolmiljö



Sund skolmiljö 
– en bra start i livet
Följ byggnationen där beställare, arkitekt och lärare  
deltagit i planering och utformning av en skola. 
Läs också deras synpunkter på resultatet.

Bygg med naturlagarna



Österbymo Förskola,  
Ydre Kommun
Fyra förskoleavdelningar för barn 
i ålder 1-5 år. 

Tillagningskök och förråd. 
Byggyta 1.100 m2. 

Byggnation påbörjad den 15 mars 2011. 
Skolan invigd den 28 januari 2012.

Utemiljö med lekytor  
färdigställda våren 2012.

Arkitekt: Spjuth Arkitektkontor AB
Byggherre: Ydre Kommun 
Entreprenör: AB Lars Samuelsson

Följ byggnationen av en skola där bestäl-
lare, arkitekt och lärare deltagit i plane-
ring och utformning.



Väggarna av Träullit Helväggselement monterades på två dagar.





Sammanhållande armering i överkant 
av Träullit Helväggselement.



Elementskarvarnas V-formade 
slitsar bildar fyrkantshål som 
fylls med betong

Träullit Helväggselement

Cementbruk

Plattjärn

Nätremsa vid  
elementskarvar

Armeringsjärn

Träullit 
Helväggselement

Puts

• objektsanpassat 
• enkel montering
• kort byggtid



Montering av takstolar.



Takstolsinfästningar i armeringen.



När takstolarna var monterade blev det...



...taklagsfest med förskolebarn och lärare.



Bärande Träullit Takelement skruvas till limträstommen. 



Två man och lastbilskran sköter takmontaget...



...samtidigt pågår montering av fönster och dörrar.



Konvektionsspärr, kompletterande värmeisolering i tak, 
infästning av Träullit Sandwich och tätskikt.



Taktegel på läkt i slutet augusti.



Två lager puts med armering på Träullit Helväggs-
element ger vacker hållfast yta, utomhus...



...och inomhus.



Förstärkt armering vid fönster.



Skolan invigdes den 28 januari 2012 och lekytorna 
i utemiljön färdigställdes under våren 2012.



Samlingshall för teater, fest och föredrag.



Träullit i tak och stegljudsförbättrande golv samverkar 
i en genomtänkt helhetssyn av ljudmiljön.



Ljuddämpande inlägg i matbord minskar 
slamret och gör matstunderna harmoniska.



Torkrum med luftavfuktare.

Tvätt- och skötrum med 
ställbar arbetshöjd.



BRUKARNAS OMDÖMEN:

Jättebra ljud- 
och luftklimat
”Vi har en markant högre närvaro av både barn 
och personal mot tidigare lokaler. Det fina ljud-
klimatet gör att man känner sig piggare efter en 
arbetsdag – man orkar mer.”

Rektor Susanne Lindström, Lärare, Barn



BYgghERRENS BETYg: 

Sund miljö, 
värmekomfort 
och låg ljudnivå 
med tunga väggen
• Träullit har inga skadliga emissioner.
• Bättre värmekomfort än trä- och  

lättbetongsvägg.
• Låg ljudnivå gör barn och personal piggare 

vilket i längden ger färre sjukdagar.
                                                   
”En stor del av barnens lek sker på golvet.  
Därför var golvärme ett självklart val. Fönstren 
går ner mot golv. Det ger de små barnen en ut-
blick mot livet utanför.”

Urban Tordsson, Ydre Kommun, Byggherre



ENTREpRENÖREN:

 Träullit  
helväggselement 
monterades  
på två dagar
”Leverans av 55 st Träullit helväggselement 
skedde i två omgångar och dessa monterades 
under leveransdagen alltså på två arbetsdagar.”

Martin Samuelsson, EntreprenörStorleken på fönster kan enkelt 
ökas i den monterade väggen.



• Värmelagrande 

• Jämn rumstemperatur  

• Lägre uppvärmningskostnader 

• Reglerar fukt i rumsluften 

• Resistens mot mögel och röta  

• Högsta brandklassen

Träullit – ett naturmaterial
med många goda egenskaper

Träullit Helväggselement 
har den högsta brand-
klassen, REI 360.

Träullit Helväggselement 
finns med i SundaHus 
Miljödata.

Produkten finns med
i SundaHus Miljödata

W/m2 OC kJ/m2 OC
Mineralull/regel 0,14 65
Träullit Helväggselement 0,16 250
Lättbetong 0,28 210
Lättklinkerbetong 0,50 255

Jämförelse U-värde och värmelagringskapacitet



www.traullit.se
Träullit AB 
Fabriksgatan 2, Box 20 
570 60 Österbymo
Tel 0381-601 14
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