
DEROME HUS
Från skog till färdigt hus…

Anders Carlsson, Teknisk chef



VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi förädlar och levererar trä-
och byggmaterial på ett för 

kunden rationellt sätt

‐ från skog till färdigt hus. 



VÅR VISION

Deromegruppen ska vara 
Sveriges ledande träindustri. 



SVERIGES STÖRSTA FAMILJEÄGDA TRÄINDUSTRI



HISTORIEN OM DEROME



VÅR FÖRETAGSKULTUR - DEROMEANDAN

Deromes kultur bygger på ägarfamiljens inställning till hur vi bör 
göra affärer och hur vi bör arbeta för att få göra affärer igen. 

Drivkraft LångsiktighetEnkelhet Miljömedvetenhet





DEROMEGRUPPEN 2017

1 750
medarbetare

Omsättning 2017
6,5 miljarder

Soliditet 50 %



MILJÖ OCH HÅLLBARHET

• Ta tillvara på hela trädet - mindre spill
• Sol, vind och bioenergi
• Trä för en hållbar framtid - det mest miljövänliga 

byggnadsmaterial
• Möter miljökrav och ställer krav på samarbetspartner
• Fossilfri fordonsflotta

• FSC- och PEFC-certifierat skogsbruk/virke
• Satsning på förnyelsebar energi
• Klimatsmart och energieffektivt boende: 

Lågenergi- och passivhuskoncept
• Flervåningshus med trästomme
• Kvalitet i alla led



Flervåningshus i trä
• Trä – CO2

• 80% lättare stomme

• Grundläggning/bärighet i mark

• Fyllda transporter (m³)

• Färre transporter

• 700 – 91

• ”Inga torktider”

• Tid

• Trä på ”rätt ställe”



BRF TRÄDRIKET & BRF GRANGLÄNTAN

• Göteborgs nya gröna stadsdel.
• Totalt 2000 nya bostäder i området. 

Vi bygger 218 av dessa.
• Bostadsrätter
• Fredblads arkitekter.





Under Göteborgs största 
fristående väderskydd

-









Derome Plusshus
• Renholmen
• Kristinehamn
• Värö

VI SATSAR
PÅ VOLYMER









Varför Volymer?

• Effektivare och styrd process i fabriksmiljö, vilket ger en bättre ekonomi 
och fler bostäder kan produceras. 

• Hög färdigställandegrad.
• Kort etablering.
• Torrt.
• Färre transporter i tätbebyggelse.
• Fler har råd att bo.



Bostäder år 2025

• Industriellt byggande i trä
• 50% av flerbostadshusen i trä (lokaler)
• 700 000 LGH fram till 2025
• Många rustar för Volymbyggnation – effektiva fabriker med hög 

kvalitet
• 75% i storstäderna men arbetet sker på landsbygden
• 65%




