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Vem är Martin Larsson? 

• 51 år, bor i GBG, fru, fyra barn, två barnbarn 

• Civ.ing V -92, företagare, seglare 



Vad är Skeppsviken?  

• En i huvudsak familjeägd bolagsgrupp grundad 1992 

• Byggentreprenader, byggservice, fastighetsutveckling och 
fastighetsförvaltning. 

• Omsatte 2016 ca 400 Mkr, ca 100 medarbetare. 

• Kontor i Skövde och Göteborg 

• Kärnvärden: Kundfokus, engagemang, nytänkande och 
personliga  

(Vår byggverksamhet hette tidigare Calles Bygg) 



Exempel på utvecklingsprojekt 

Hasselbacken 

Skövde 

24 småhus 

Lågenergi/ 

Passiv 

Fagerslätt 

Jönköping 

18 radhus 

Passiv 

Herrgårdsbacken 

Floda 

79 lägenheter 

Passiv 

Brf Kungseken 

Jönköping 

15 bostadsrätts- 

Lägenheter 

Lågenergi 

 

 



Exempel på byggentreprenader 

Handelscentrum 

Förskolor 

Bostäder 



Energieffektiva bostäder 

• Medverkar till ett hållbart samhälle 

• Kundintresset växer…men långsamt…  
• Rimliga merkostnader 

• Trygg/säker byggteknik 

• Enkelt och driftsäkert 

• Möjligt att komplettera till Plushus med tex solceller 

 

- Vi tycker att Passivhusteknik svarar mot detta! 

 

 

 

 



Passivhusteknik 

• Minimala luftläckage 
• Noggrant montage av diffspärr,  

• Varje lgh tryckprovas  

• Kraftig isolering 
• 300 - 600 mm isolering i golv, vägg och tak 

• U = 0,8 i fönster 

• Balanserad ventilation (FTX) med hög 
återvinningsgrad 

• Ansluts till FJV (Alternativt VP) 

• I samverkan med Hans Eek, passivhuscentrum 

 

 

 



Sammantagen CV Passivhus 

• Fagerslätt, Jönköping, 18 radhus, 2010 

• Trädgårdsstaden, Skövde, förskola, 2011  

• Fältspaten, Skövde, 80 lgh trygghetsboende, 2014 

• Hasselbacken, Skövde, 11 småhus, 2016 

• Herrgårdsbacken, Floda, 80 lgh, pågår 

• Trädgårdsstaden, Skövde, 20 radhus, pågår 

 

 



Vår trähusbyggnation 

• Höga flerfamiljshus: 
• Lantbruksbyggnader 

• Handelsbyggnader 

• Och numera bostäder!>>> 

• Limträstomme utfackningsväggar 

• Småhus: 
• Platsbyggda regelstommar >>> 

• Färdigkapade lättbalkssystem >>> 

• Prefabricerade vägg o takblock   

 

 

 



Erfarenheter av trähusbyggnation 

• Höga flerfamiljshus: 
• Extremt omfattande kompletteringar med tex gips för att nå ljud och 

brandkrav 

• Ger tyvärr få synliga trädelar 

• Ofta förknippat med ”överkrav” från RT pga osäkerhet, speciellt vid 
markanvisning. 

• Få system/leverantörer och många kompletterande moment ger 
merkostnader (tot ca 15%) 

• Småhus: 
• Mindre utvecklingssteg över tid. 

 

 

 

 



Att bygga och förvalta fastigheter 
innebär att alltid vara på väg. Mot 
nya idéer, långvariga relationer 
och högre kvalitet. För att resan 
ska bli så rak som möjligt har vi 
gjort oss en vision om vart vi är 
på väg. Det är en plats som 
tillgodoser unika behov och där 
allt alltid blir till det bättre. Vi har 
faktiskt gett platsen ett namn.  

Vi kallar den Skeppsviken. 

  
 


