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Under december månad lämnades intresseanmälningar kring medverkan i arbetet med att 
utforma det första strategiska innovationsprojektet inom området Construction & Design in. 
Totalt inkom ett 20-tal intresseanmälningar om att medverka i projektets fem identifierade 
projektområden; 

• Omvärldsfaktorer 
• Marknadsförutsättningar & affärsmodeller 
• Processutveckling 
• Produktutveckling 
• Test & Demo 

 
En majoritet av intresseanmälningarna som inkommit är från forskningsutförare. Tanken 
bakom BioInnovation är att behovsägare ska driva projekten, därför kommer arbetet de 
kommande månaderna att fokusera på att få med företag i processen. 
 

Formande av strategiskt innovationsprojekt 
 
I januari genomfördes ett möte med en något utökad arbetsgrupp för att sortera och 
sammanfatta de inlämnade intresseanmälningarna. Därefter har en första version om ett 
syfte och mål med projektet beskrivits enligt nedan.  
 
Syfte och mål med innovationsprojektet 
 
Målet är att skapa förutsättningar för att öka konkurrenskraften i den svenska 
trämanufakturindustrin genom ökad förädling av biobaserade produkter och tjänster använda 
i framförallt byggbranschen i Sverige och Europa.  
 
För att nå dessa mål föreslås att vi ska arbeta med följande tre värdekedjor:  

• Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att skapa produkter med högre kundvärde 
• Industriellt tillverkade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet 
• Effektivisering av nyproduktion av flerbostadshus med stomme av trä 

 
För att skapa ny samverkan och utnyttja kompetenser från många olika områden föreslås att 
projekt ska genomföras inom ramen för fyra delprojekt som går på tvären över 
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värdekedjorna. Detta ger en grund för nya innovationer när kompetenser från flera 
värdekedjor samverkar.  
 
För att visa på resultaten från projektet planeras också minst en demonstrator att skapas 
inom varje värdekedja: 

• Omvärldsfaktorer vars mål är att ta fram beslutsmodeller för att kunna hjälpa 
fastighetsägare att välja gröna alternativ med beaktande av kostnader. 

• Marknadsförutsättningar & affärsmodeller vars huvudsakliga mål är att identifiera 
nya affärsmodeller för att öka möjligheterna att effektivt få ut produkter på nya och 
befintliga marknader.  

• Processutveckling vars mål är att effektivisera hela processen från försäljning, 
projektering, produktion till montering. Strategin är att i ökad grad knyta ihop och 
implementera nya IT-stöd för de tre värdekedjorna.  

• Produktutveckling vars mål är utveckla system för energirenovering och vid- och 
påbyggnader inkluderande fönster och installationer, slankare vägg- och 
bjälklagslösningar samt interiöra lösningar för invändig renovering. 

 
Som underlag för diskussion med behovsägare har förslagen från intresseanmälningarna 
sammanställts i en projektmatris, se nedan. Denna presenteras också i separat dokument 
”BioInnovation_Construction&Design_Projektförslag_feb2015”.  
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Projektmatris – Förslag 
 
  

Invändig renovering 
 
 
Nya metoder för 
uppmätning, försäljning 
och montage av 
invändiga snickerier 

 

 
Renovering – 
integrerade funktioner 
 
Uppgradering av 
miljonprogrammet (fasader, 
på/vidbyggnad, integrerade 
installationer) 

 

 
Nybyggnation 
 
 
Flervåningshus med 
bärande trästomme 
 
 

 
Omvärldsfaktorer • Kundpreferenser/ 

trender 
• Tekniksprång 

• Ekonomiska 
förutsättningar 

• Beslutsmodeller 
 

• Markanvisningar 
• Beslutsmodeller 
• LCA/LCC-analys 

Marknadsförutsättningar 
& affärsmodeller 

• Kartlägga 
exportmarknader 

• Utveckla E-
handelssystem 

• Samverkan 
byggmaterial-
handel 

• Affärsmodell för 
renovering/på-/ 
tillbyggnad 

• Integrerade 
aktörsrelationer 

• Planprocess/ 
bevarandekrav 

• Aktörsrelationer 
• Affärsmodeller 

(fastighetsutvecklare 
eller system-
leverantörer) 

• Juridik för BIM 

Processutveckling • 3D-scanningsystem 
• 3D-modeller till 

CAD/BIM-system 
• Visualisering 

förstärkt verklighet 

• 3D-scanningsystem 
• 3D-modeller till 

CAD/BIM-system 
• Produktionsberedning 

BIMàCAM 

• IT-system från arkitekt-
konstruktör-produktion-
montage 

• Produktions-beredning 
BIMàCAM 

Produktutveckling • Smarta RoT 
lösningar för att 
dölja installationer 

• Fasadsystem 
• Integrerade installationer 
• Vid/påbyggnader 

• Slankare väggar 
• Slankare bjälklag 

 
Demonstrator • Demonstrator 1 • Demonstrator 2  • Demonstrator 3  
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Nästa steg 
 
Arbetsgruppen kommer den närmaste tiden att koncentrera arbetet på att få med 
behovsägare in i processen. För att nå detta kommer bland annat information att läggas ut 
på BioInnovations hemsida (www.bioinnovation.se) riktad till företag med uppmaningen att 
höra av sig om de är intresserade av att delta. Arbetsgruppen kommer också att ta 
direktkontakt med ett stort antal företag/organisationer för att öka intresset, få behovsägarna 
engagerade och berätta vilka områden de ser som viktigast att utveckla. Arbetsgruppen tar 
gärna emot förslag på företag som är viktiga att kontakta i denna process.  
 
Efter att denna förankringsprocess är avslutad kommer ytterligare en workshop att 
genomföras med intresserade företag och forskningsutförare för att matcha ihop dessa. 
Datum kommer senare.  
 
Parallellt med detta arbetat arbetsgruppen med att formulera de allmänna delarna i 
projektbeskrivningen.  
 

Kontaktpersoner 
 
Tveka inte att kontakta kontaktpersonerna, om du vill veta mer och / eller vara en del av 
projektet.  
 
 
Ordförande för Expert Team Construction & Design  
 
Marie Johansson, marie.johansson@lnu.se  
 
 
Samordningsansvariga  
 
Omvärldsfaktorer: 
Tomas Nord, LIU tomas.nord@liu.se 
 
Marknadsförutsättningar & affärsmodeller: 
Tomas Nord, LIU tomas.nord@liu.se 
 
Processutveckling: 
Helena Lidelöw, LTU helena.lidelow@ltu.se 
 
Produktutveckling:  
Erik Serrano, LTH erik.serrano@construction.lth.se 


