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OM NOCK

Nock Massiva Trähus tillverkar kvalitativa, klimatsmarta och 

kostnadseffektiva flerbostadshus i massivt KL-trä. 

Då huset kan byggas färdigt till 95% i fabrik, med modern 

och rationell volymbyggnadsteknik, kan korta ledtider hållas 
till låga kostnader. Byggsystemet är väldigt flexibelt för dig 

som kund med stora valmöjligheter. 

Vi använder KL-trä som stomme vilket ger massiva trähus. 

Du som kund kan själv välja hur leverans skall ske från 

fabriken, monterade moduler eller total entreprenad.



Ekologisk

Ekonomisk Social

NOCK – INNOVATIVT OCH HÅLLBART BYGGANDE



▪ Livscykelperspektiv

▪ Gröna investeringar
▪ Hållbara byggmaterial
▪ Låg energianvändning

▪ Resurseffektiv byggprocess
▪ Bioekonomi

▪ Minimera klimatpåverkan

▪ Minimera hälsopåverkan
▪ Brand- och fuktsäkra byggnader
▪ Goda inomhusklimat

▪ Billigare byggprocess

▪ Fördelaktig kalkyl för 
fastighetsägaren

▪ Goda anställningsvillkor
▪ Bidra till att lösa bostadsbristen

▪ Billiga hyresrätter
▪ Attraktiva boendemiljöer

Ekologisk

Ekonomisk Social

NOCK – INNOVATIVT OCH HÅLLBART BYGGANDE
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FRAMTIDSSPANINGAR

1. Digitala verktyg för att 
förenkla och förkorta processer 
från design till konstruktion. 



FRAMTIDSSPANINGAR

2. Exakta material som går att 
beräkna med 
millimeterpassning.

CNC-frästa KL-skivor har +/- 2 mm 
felmarginal



FRAMTIDSSPANINGAR

3. Hög prefabricerings-grad från 
fabrik;

”det som tar 1 minut i fabrik tar 1 
timme på site”
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4. Höga trähus och Timber on 
Top

”men varför inte bygga vanliga hus 
i trä också…? ”
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5. Morot och piska…

Investeringsstöd, gröna fonder mm,  
men även krav på LCA, PEF osv. 

System!
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6. Omsorg om de som ska bo i 
husen... 

”Inomhusklimat och biofili -
människans nedärvda längtan till 
naturen”
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7. Ökat byggande i trä kommer 
att leda till 
kostnadsbesparingar.

”arkitekt, konstruktion, isolering, 
brand, ljud”
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8. Efterfrågan!   

”Greta–generationen kommer att 
kräva att få 
bo i klimatvänliga hus”
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