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VST Nordic AB
Vi bygger framtidens stomme

Att bygga för en hållbar framtid är för oss på VST Nordic en självklarhet. Det
är både vår grund och vårt slutmål. Genom det flexibla betongstomsystemet
VST skapar vi beständiga byggnationer som dessutom ger kortare byggtid,
större leveranssäkerhet, lägre kostnader och friskare hus.
Vi är en trygg totalentreprenör, en specialist på stombyggnad. Tack vare vår
långa erfarenhet och gedigna kunskap, har vi inte en enda gång sen vi startade, varit sena med en leverans.

Vi hjälper dig att lyckas med ditt byggprojekt!
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Så fungerar VST

Vi levererar framtidens stomme
för dagens byggprojekt
Det började i Österrike, i början av 80-talet.

VST-systemet utvecklades, patenterades och
marknadsfördes till en början bara i Österrike.
Med tiden spred sig systemets fördelar till ett
flertal länder i Europa.
Det första projektet i Sverige var kvarteret
Lagbasen i Årstadal, där Skanska uppförde
137 lägenheter åt Familjebostäder. Stommen
i projektet uppfördes under november 2004
till september 2005, och i samband med detta
bildades VST Nordic.
Idag har vi ensamrätt på systemet i Mälardalen och sedan starten har vi uppfört runt 40
olika spännande projekt, bland annat Clarion
Hotel Sign med sin speciella utformning, samt
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olika typer av bostadshus och lokaler.

VST Nordics huvudkontor ligger i Sköndal i
södra Stockholm, och företaget ägs till 100%
av svenska investerare.

100% leveranssäkerhet

På VST Nordic har vi stor respekt för tid. Vi vet
vad en förskjuten tidplan kan innebära och
kanske är det därför som vi aldrig varit sena
med en leverans.
VST Nordic är BF9K-certifierat.

Så fungerar VST

Effektivt, flexibelt och beständigt.
VST-systemet skapar byggnader som består.
Ett framgångsrikt byggprojekt börjar med stommen.
Genom att använda VST-systemets betongstommar är det många eftertraktade och värdefulla
fördelar som byggs in från början. Tätheten som byggmetoden innebär, möjliggör passivhusklassning och det beständiga materialet gör att stommen inte har någon livstidsbegränsning.
Mycket av arbetet utförs också på fabrik, vilket leder till effektivare montage och mindre personalbehov på själva byggarbetsplatsen. VST-systemet är möjligheternas system och tack vare
flexibiliteten kan så gott som vilken arkitektritning som helst förverkligas.

Passivhusklassad byggmetod tät stomme med minimalt luftläckage
Den här passivhusklassade byggmetoden
med bärande ytter- och innerväggar i platsgjuten betong, innebär en beständigt tät
stomme helt utan otäta skarvar. Detta leder till
ett nästan obefintligt luftläckage, och resulterar i friska hus och nöjda slutkunder!

Minskad energiförbrukning
Den beständiga tätheten och stommens stora massa i kombination med god isolering,
leder i slutändan till en mycket energieffektiv
produkt. Systemet har till exempel använts av
Skanska och Svenska Bostäder vid uppförandet av flerfamiljshuset Blå Jungfrun i Farsta
strax utanför Stockholm.

Ett projekt där både beställare och byggherre gav högsta betyg!
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Så fungerar VST

Effektivt byggsätt
leder till lägre
kostnader
Kortare leveranstider och effektivt byggsätt
gör att vår platsgjutna konstruktion håller
samma produktionstakt som t ex hel-Prefab.
Även på hjälpmedelssidan kan besparingar
göras, eftersom formelementen väger mindre
än ett ton och är därför inte styrande för val av
lyftkran etc.

Vi på VST Nordic
kan med stolthet
säga att vi aldrig
har varit sena med
en leverans!

Systemet passar även perfekt för trånga innerstadsprojekt, eftersom hela rack med formelement kan lyftas från bilar direkt till bjälklaget.

Säg hej då till fukt och mögel
Mögel trivs i organiska material med relativ fukt, ett RF på 75 % och uppåt. Cementhalten i formskivorna, med högt PH 12,5, gör att det inte finns några förutsättningar för mögel att växa. När
cementet sen torkar sjunker alkali och i samband med det sjunker även RF till en nivå där mögel
inte har någon grogrund.
Skivorna är testade av både svenska och internationellt erkända institut, t ex Frauenhofer i
Tyskland, IVL vid KTH, Aimex AB och Skanska Teknik AB.

Buller
Helt utan extra åtgärder är systemet likvärdigt
med andra platsgjutna betongkonstruktioner. Detta gäller både luft- och stegljud - här
behövs alltså inga ytterligare kostsamma åtgärder för att reducera buller.
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Så fungerar VST

Flexibilitet utöver det
vanliga
Tillverkningsmetoden ger mycket små måttoleranser - vi pratar millimeterpassning. Väggelementen levereras fabrikstillverkade med
inprojekterade hål och öppningar och vid
eventuella ändringar kan dessa enkelt göras
på plats innan betonggjutning.
Tack vare att väggarna är så jämna behövs
varken bredspackling eller justering av utvändig isolering före puts. Skivornas hållfasthet
gör att de flesta infästningar kan genomföras
med vanlig skruv, som Spax eller liknande.
Skivan klarar till exempel montage av köksskåp utan proppning, och vid behov av sena
ändringar kan man även ta hål med vanliga
skärande verktyg.

VST-systemet är väldigt flexibelt
och kan anpassas till i stort sett
vilken ritning som helst!
Brandsäkerhet R90
Skivorna i systemet är klassade som icke brännbara. Brandtest av VST-pelare som utfördes
hos SP visar att pelaren klarar R90. Detta ger
en god beständighet och innebär att stommen
i sig räcker för brandcellsbegränsande byggnadsdelar.
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Systemets uppbyggnad

Ett framgångsrikt bygge
börjar med stommen.
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Systemets uppbyggnad

VST-systemets uppbyggnad

Formelement
VST-systemet är uppbyggt av väggformelement, bestående av cementbundna träfiberskivor som har satts ihop med patenterade
formlås.
Formelementen levereras sen färdigarmerade
från fabriken vidare till arbetsplatsen för montage. Systemet kompletteras med plattbärlag
i betong och allt gjuts sedan samman med
självkompakterande betong.

Hög kvalitet
VST-metoden är prefabricerade och kvarsittande
formelement, som levereras färdigarmerade
och gjuts ihop på plats. Något som leder till
kortare byggtid, minskad energiförbrukning
och hög kvalitet till lägre kostnad.

Montering av kompletta våningsplan
Systemet möjliggör montering av kompletta
våningsplan. Detta resulterar i ett beständigt,
tätt, brand- och fuktsäkert skal både horisontalt och vertikalt, kring varje lägenhet i bostadsprojektet.
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Teknisk fakta

Teknisk fakta
• Systemet

bygger på fyrsidigt upplag för
bjälklag, d v s bärande ytter- och innerväggar.

• VST-väggar tillverkas i tjocklekarna (175),

200, 230, 250 och 300 mm. Väggar och
bjälklag gjuts ihop på plats och lämnar
inga otäta fogar i lägenhetsomslutande
väggar.

• Genomförda

tester visar på extremt låga
värden gällande luftläckage. I Svenska
Bostäders Passivhus-projekt Blå Jungfrun
i Farsta, har 0,05 -0,11 l/s, m2 uppmätts.
Kravet för passivhus är < 0,3 l/s, m2.

• Väggformmoduler är uppbyggda av 24 mm

cementbundna träfiberskivor, ihopsatta
med patenterade formlås (~9 st/m2) på ett
inbördes förutbestämt avstånd. Väggmodulerna levereras konfektionerade och färdigarmerade direkt från fabrik.

• Procentuell

fördelning av innehållet i
skivorna baserat på vikt är: Cement ca
55-65 %, träspån ca 30-40 %, aluminiumsulfat (Al2 (SO4) <2 % och vattenglas (NaSiO2) <2 %. Vattenglaset gör skivan formstabil och aluminiumsulfatet förhindrar
mögelpåväxt. Vid långvarig uttorkning
sjunker PH, vilket i teorin möjliggör
mögelpåväxt - men då saknas fukt som
är en förutsättning för mögel. Tillförs sen
fukt ökar PH igen. Skivornas PH i normaltillstånd vid fukthalt 6-12 % är ~12,5. Tester
visar att formskivorna inte avger några
skadliga emissioner.
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Teknisk fakta

• Skivan är klassad som icke brännbar.
• En

200 mm väggkonstruktion ger en reduktion av luftljud på RW 58dB och
värmegenomgångskoefficienten är 1,94.

• Formelementets

vikt är ca 85 kg/m2 och
en färdiggjuten 200 mm väggkonstruktion
väger ca 480 kg/m2.

• Formelementen kan levereras med hål och

genomföringar som projekterats in före
tillverkning tillsammans med eldosor och
tomrör/slang.

• De kan även förberedas för håltagning på
arbetsplatsen genom att projektera in ”fria
zoner”.

• På ytterväggars utsida samt i trapphus dras
skivan upp till överkant bjälklag, vilket
medför att ingen extra avstängare behövs.

• Formelementens

ytjämnhet och minimala fogsprång medför att utvändig isolering
kan appliceras antingen mekaniskt eller
med limning, utan ytterligare justeringar.

• Den kvarsittande formens höga hållfast-

het gör att de flesta infästningar kan
ske utan proppning och expanderskruv.
Undantaget är infästning av hissgejdrar.
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Koncepthus

Konceptlösningar för ännu
effektivare byggprojekt
På VST Nordic har vi vidareutvecklat VST-metoden i syfte att kunna
erbjuda ett ännu effektivare byggprojekt.

VSTs marknadsunika stomlösning möjliggör
ett tids- och kostnadseffektivare bostadsprojekt. Samtidigt flyttas arbete från byggarbetsplats till fabrik, vilket ger ett mer effektivt
montage. På detta sätt minimeras behovet av
personal på själva arbetsplatsen.

Fabrikstillverkad installationsvägg
Konceptet bygger på en fabrikstillverkad installationsvägg som placeras mellan kök och
badrum. Väggen som projektvis är låst till sitt
format, innehåller frånluftskanaler, spillvattenstam och vatteninstallationer via ett
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fördelningsskåp.

Väggar tryckprovas i fabrik och systemet i sin
helhet tryckprovas på plats av en VS-entreprenör. Konceptet innehåller även förinstallerade tilluftskanaler i andra väggar. Konceptet
kan användas för hus upp till åtta våningar,
med förutsättning att ett fläktrum placeras på
vindsvåningen och att kanaler dras dit.
För dimensionering av fläktar, flöden, hopkoppling på plats svarar VS- samt ventilationsentreprenörer.

Koncepthus
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Produktionscykeln i bilder

Produktionscykeln i bilder
1

3

2

4

5

1. Vägg upplyft av kran.
2. Avvägning av pallning för väggar.
3. Väggar levereras i rack som lyfts upp på
bjälklag och lagras nära arbetsstället.
4. Påklistring av tätningslist.
5. Väggelement placeras på pallbrickor.
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Produktionscykeln i bilder

6
8

7

9

6. Lodning och injustering väggelement.
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7. Öppen vägg för kompletteringsarmering.
8. Lockat vägghörn.
9. Uppbokat bjälklag klart för montage
plattbärlag.
10. Plattbärlagen monteras på plats.
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Produktionscykeln i bilder

11
14

12
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11. Bjälklag med installationer och armering.
12. Armerat bjälklag med installationer
och gjutet badrumsbjälklag.
13. Yttre avstängare stagade med metallstöd.
14. Patenterat formlås.
15. Gjutning vägg med bask.
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15

Produktionscykeln i bilder

16
18

17

19

16. Prefabricerade betongelement lyfts på plats.
17. Bjälklagen gjuts med självkompakterande
betong.
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18. Fasadställning som fallskydd.
19. Montage stålvinklar för fönstermontage.
20. Det ”färdiga” rummet. Minimalt med
efterarbete och enkel målningsbehandling.
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Referensprojekt

Projekt med stomme från
VST Nordic
Urval av referensprojekt

18

Referensprojekt

Clarion Hotel Sign

Elva våningar
och en lutande
fasad. En utmaning utöver det
vanliga.
Det elva våningar höga hotellet utgörs av fyra
sammanhängande huskroppar placerade runt
två innegårdar, och flera konsolutkragningar tillsammans med den lutande fasaden gör
byggnaden exceptionell.
Fasaderna består av stora glaspartier varvat
med polerad och krysshamrad granit. Formen
är två spetsar som pekar mot centralstationen
i Stockholm och lutar sig över Norra Bantorget
med 1,6 meter på 7 våningar.
Genom ett samarbete mellan Green Cargo,
Skanska och VST Nordic levererades formelementen på tåg från fabriken i Slovakien, direkt
till byggplatsen.

19

Referensprojekt

Rudanskolan i Haninge
Bygge av skola för 900 elever, uppfört som nyckelfärdig totalentreprenad i samarbete med
LIHAB. VST ansvarade för bottenplatta och stomme.

Byggherre: Turbinen AB
Byggtid: 6 månader, jan 2019 – jul 2019
VST Vägg: 5 500 m2

Godsvagnen i Hammarby Sjöstad

Byggherre: The Village
Beställare: Skanska Sverige AB
Storlek: 380 Bostadsrättslägenheter
VST-Vägg: 50 500 m2
Area: 51 200 m2
Byggtid: 24 månader, dec 2016 – dec 2018
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Referensprojekt

Hyresbostäder i Tungelsta
Projekt uppfört som nyckelfärdig totalentreprenad i samarbete men LIHAB. VST ansvarade för
bottenplatta och stomme.

Byggherre: Turbinen AB
Beställare: Turbinen Entreprenad AB
Storlek: 123 Hyreslägenheter
VST Vägg: 10 240 m2
Area: 8 000 m2
Byggtid: 24 månader, dec 2016 – dec 2018

Kv Syllen i Årstadal

Byggherre: Stockholmshem
Beställare: Skanska Sverige AB
Storlek: 354 Hyreslägenheter
VST Vägg: 38 800 m2
Area: 8 000 m2
Byggtid: 19 månader, jan 2016 – aug 2017
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Referensprojekt

Lillgården i Tungelsta 54
Lägenheter – äldreboende samt förskola om ca 1200 m2. Projekt uppfört som nyckelfärdig
totalentreprenad i samarbete men LIHAB. VST med ansvar för bottenplatta och stomme.

Byggherre: Turbinen AB
VST Vägg: 6 100 m2
Area: 6 000 m2
Byggtid: 5 månader, dec 2014 – apr 2015

Tant Grön, Annedal

Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Värmdö Bygg AB
Storlek: 80 Hyreslägenheter
VST Vägg: 11 400 m2
Area: 10 500 m2
Byggtid: 8 månader, maj 2013 – dec 2013
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Referensprojekt

Westermalms Strand på Kungsholmen
Tre projekt vid populära Hornsbergs Strand i Stockholm, bestående av:

•Leendet:
226 lägenheter, entreprenad
•Jublet:
225 lägenheter, entreprenad

•Välbehaget:
ca 230 lägenheter, leveransprojekt

Byggherrar: 3 bostadsrättsföreningar
Beställare: Skanska Sverige AB
Total area VST vägg: 83 000 m2
Area: 100 000 m2
Byggtid: 2010 - 2014
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Referensprojekt

Omfattning: ca 1 100 student- och
forskarlägenheter
VST-väggar: ca 65 000 m2

Studentbostäder i Albano
Det här projektet omfattar ca 1100 studentoch forskarbostäder i Albano, som ligger i
anslutning till Stockholms Universitet. Byggherre och beställare är Svenska Bostäder, och
VST vann LOU-upphandlingen på stomentreprenaden i feb 2016.
Totalentreprenad för stombyggnation.
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Planerad byggtid: okt 2018 – apr 2022

Referensprojekt

Kungsvyn - Kungsängen

Projekt om 76 lägenheter som uppförs för HSB.

Beställare: Betonmast i Mälardalen AB
Storlek: 76 bostadsrätter
Garage: 600 m2 ca 50 platser
Byggtid: 9 månader, apr – dec 2019
VST Vägg: ca 8500 m2

Sicklingen - Gubbängen

Projekt om ca 100 studentlägenheter.

Beställare: Åke Sundvall Byggnads AB
Storlek: ca 100 bostadsrätter
Byggtid: 5 månader, mars – aug 2019
VST Vägg: ca 6 700 m2 Area 3 600 m2
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Referensprojekt

Blå Jungfrun i Farsta
Allmännyttans första flerbostadshus i passivhusteknik i Stockholm.

Byggherre: Svenska Bostäder
Beställare: Skanska Sverige
VST Vägg: 12 200 m2
Area: 13 000 m2
Byggtid: mar 2009 – jan 2010

Gyllene Ratten i Fruängen
Döpt efter motellet som tidigare låg på platsen.

Storlek: 166 lägenheter
Byggherre: Familjebostäder
Beställare: Skanska Sverige
VST Vägg: 18 700 m2
Area: 20 800 m2
Byggtid: 13 månader, maj 2013 – maj 2014
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Referensprojekt

Fredriksdal i Hammarby Sjöstad
Fredriksdal i Hammarby Sjöstad Projektet består av tre stycken bostadsrättsprojekt plus ett
garage. Bostadsprojekten är Båghuset med 166 lägenheter, Timglashusen med 104 lägenheter, samt Lamellhuset med 145 lägenheter. Garaget omfattar ca 2000 m2 och 146 bilplatser.

Båghuset sett från Skanstullsbron.
Timglashuset i förgrunden och Båghuset på pelare bakom.

Byggherre: Brf
Beställare: Skanska Sverige AB
Storlek: 415 Bostadsrättslägenheter
VST Vägg: 58 575 m2
Timglashuset i förgrunden + Båghuset

Area: 52 000 m2
Byggtid: 24 månader, dec 2016 – dec 2018

Fredriksdalsprojekten sedda från Skanstullsbron. Båghusets utstickande del i förgrunden, därefter Timglashusen i brunt till sist
Lamellhuset med ljusgrå fasad. Timglashuset i förgrunden och Båghuset på pelare bakom.
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VST Nordic

VST Nordic AB

Bogårdsvägen 45 A, Sköndal • Tel: 08-447 35 50 • E-post: post@vstnordic.se

www.vstnordic.se
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