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Lägesrapport	  -‐	  Expert	  Team	  -‐	  Construction	  &	  Design	  
Sammanfattning	  workshop	  10/4	  2015	  
Workshop	  
Den	  10	  april	  2015	  genomfördes	  en	  andra	  workshop	  inom	  området	  Construction	  &	  Design	  inom	  
BioInnovation.	  Inför	  dagen	  skickades	  korta	  beskrivningar	  av	  de	  olika	  delprojekten	  ut.	  Cirka	  30	  
personer	  deltog	  med	  intresse	  för	  olika	  delar	  av	  projektet.	  	  Målen	  för	  dagen	  var	  att:	  

• Samsyn	  kring	  kriterier	  för	  bra	  projektidéer	  
• Bedöma	  och	  förädla	  projektidéerna	  
• Definiera	  insatserna	  i	  delprojekten	  	  

	  
Dagen	  började	  med	  en	  genomgång	  av	  förutsättningarna	  och	  målsättningarna	  för	  BioInnovation	  med	  
tyngdpunkt	  på	  innovationsprojekten.	  En	  viktig	  del	  av	  detta	  var	  att	  gemensamt	  studera	  de	  krav	  som	  
ställs	  på	  ett	  innovationsprojekt	  från	  BioInnovation	  (se	  nedan)	  och	  diskutera	  vilka	  fem	  kriterier	  som	  
ansågs	  viktigast.	  De	  kriterier	  som	  ansågs	  viktigast	  var:	  

• Innovationer	  –	  värdeskapande	  produkt/	  process/	  tjänst	  	  
• 	  Samverkan/	  behovsägarengagemang	  
• 	  Kommersiell	  potential/	  ökad	  konkurrenskraft	  /	  sänkta	  kostnader	  
• 	  Kundbehov,	  kundfokus,	  samhällsbehov	  
• 	  Varumärke	  –	  miljö/	  hållbarhet	  

	  
Under	  ett	  grupparbete	  diskuterades	  hur	  de	  olika	  delprojekten	  uppfyllde	  de	  olika	  kriterierna	  och	  vad	  
som	  kunde	  göras	  för	  att	  förbättra	  de	  beskrivna	  delprojekten.	  Dessa	  förslag	  på	  förbättringar	  för	  de	  
olika	  delprojekten	  togs	  därefter	  in	  i	  nästa	  grupparbete	  där	  innehållet	  i	  de	  olika	  delprojekten	  
definierades	  mer	  noggrant.	  Diskussionen	  kring	  de	  olika	  delprojekten	  beskrivs	  närmare	  nedan.	  	  

Dagen	  avslutades	  med	  information	  kring	  formalia	  såsom,	  ekonomi,	  avtal,	  tidplan	  framåt	  och	  annat.	  

Krav	  på	  innovationsprojekt	  från	  BioInnovation	  
Det	  finns	  ett	  antal	  krav	  som	  ställs	  på	  innovationsprojektet	  och	  som	  kommer	  att	  användas	  då	  Advisory	  
Board	  och	  programstyrelsen	  skall	  granska	  och	  godkänna	  projektbeskrivningen.	  Normalt	  ska	  ett	  
innovationsprojekt	  inom	  BioInnovation	  uppfylla	  ett	  antal	  krav.	  Skillnaden	  jämfört	  med	  ett	  
traditionellt	  forsknings-‐	  eller	  utvecklingsprojekt	  framgår	  av	  nedanstående	  sammanställning	  av	  krav	  
för	  att	  ett	  projekt	  ska	  få	  benämnas	  innovationsprojekt:	  

	  
• Utgå	  från	  samhällsbehov	  med	  tydligt	  kundfokus	  
• Utgå	  från	  kundbehov	  
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• Vara	  strategiskt	  viktigt	  för	  området	  som	  helhet	  
• Vara	  systemförändrande	  
• Innebära	  ny	  samverkan	  
• Ha	  behovsägare	  som	  projektdeltagare	  med	  ett	  tydligt	  engagemang	  både	  finansiellt	  

och	  inkind	  från	  behovsägarna	  
• Normalt	  50	  %	  självfinansierat	  
• Vanligen	  en	  projekttid	  om	  3	  år	  
• Leda	  till	  innovationer	  i	  form	  av	  nya	  biobaserade	  material,	  produkter	  och	  tjänster	  
• Bidra	  till	  den	  kollektiva	  innovationsförmågan	  

	  
Ett	  projektförslag	  ska	  utvärderas	  från	  såväl	  kvalitetsfaktorer	  som	  arbetsprocessen	  för	  att	  ta	  fram	  
projektförslaget.	  Kriterierna	  som	  projektkvaliteten	  ska	  värderas	  utifrån	  är	  projektförslagets	  
potential,	  dess	  genomförbarhet	  samt	  aktörernas	  möjligheter	  och	  betydelse	  för	  
innovationsprojektet.	  
	  
Potential	  

• Bidrar	  till	  programmets	  vision	  och	  övergripande	  mål	  
• Adresserar	  samhällsutmaning	  och	  har	  en	  potential	  att	  bidra	  till	  lösning	  på	  denna.	  
• Att	  bidra	  till	  omställning	  till	  ett	  hållbart,	  energi	  och	  resurseffektivt	  samhälle	  
• Utmaningsdrivet	  och	  med	  ett	  tydligt	  kundfokus	  
• Ha	  en	  marknadsmässig	  potential	  och	  bidra	  till	  ökad	  konkurrenskraft	  
• Nyskapande,	  banbrytande	  och	  innovativ	  höjd	  

	  
Genomförbarhet	  

• Realistisk	  projektplan	  och	  budget?	  
• Kommer	  planerade	  aktiviteter	  att	  bidra	  till	  att	  förväntade	  resultat	  uppnås	  och	  är	  det	  

möjligt	  att	  genomföra	  dessa	  under	  projekttiden?	  
• Hur	  väl	  beskrivs	  metoder	  som	  kommer	  att	  användas	  i	  projektet	  och	  hur	  motiveras	  att	  

dessa	  är	  rätt	  för	  uppgiften?	  
	  
Aktörer	  

• Behovsägare/näringsliv	  är	  engagerade	  och	  bidrar	  med	  både	  finansiell-‐	  och	  ”in-‐kind”-‐	  
resurser	  samt	  är	  en	  stark	  drivkraft	  i	  innovationsprojektet.	  

• Gränsöverskridande/branschöverskridande	  aktörskonstellation	  
• Förmåga	  och	  trovärdighet	  hos	  aktörer	  i	  projektet	  att	  kunna	  genomföra	  projektet	  
• Hur	  väl	  projektets	  aktörer	  kompletterar	  varandra	  

	  

Sammanfattande	  resultat	  per	  delprojekt	  
Under	  eftermiddagen	  delades	  gruppen	  upp	  i	  de	  olika	  delprojekten	  och	  deltagarna	  valde	  fritt	  i	  vilket	  
delprojekt	  man	  ville	  deltaga.	  Diskussionerna	  leddes	  av	  för	  	  

Delprojekt	  1.	  Mårten	  Hugosson	  och	  Kristina	  Mjörnell	  
Delprojekt	  2.	  Olof	  Broman	  
Delprojekt	  3.	  Helena	  Lidelöw	  
Delprojekt	  4.	  Erik	  Serrano	  
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Nedan	  följer	  en	  kort	  sammanfattning	  om	  vad	  som	  diskuterades	  i	  respektive	  grupp/delprojekt.	  

Delprojekt	  1.	  Omvärldsfaktorer	  

Work	  Package	  (WP)	  1.1	  –	  Beslutsfaktorer	  för	  träbyggande	  
För	  detta	  WP	  utformades	  några	  konkreta	  frågeställningar	  att	  komplettera	  de	  skrivningar	  som	  var	  
input	  i	  arbetet	  före	  workshopen.	  Frågeställningarna	  var:	  

-‐ Vilka	  hinder	  finns	  för	  innovativ	  offentlig	  upphandling	  av	  träbaserade	  byggnader?	  
-‐ Vilka	  generella	  krav	  ställs	  i	  lyckosamma	  och	  innovativa	  upphandlingar	  av	  träbaserade	  

byggnader?	  
-‐ Hur	  formuleras	  specifika	  krav	  avseende	  hållbarhet	  och	  totalekonomi?	  

Utifrån	  svaren	  på	  dessa	  frågor	  -‐	  som	  avses	  beforskas	  med	  en	  handfull	  case-‐studier	  -‐	  menade	  gruppen	  
att	  målet	  med	  detta	  WP	  skall	  vara	  att	  skapa	  en	  idealmodell	  för	  god	  upphandling	  av	  träbyggnader.	  
Gruppen	  diskuterade	  om	  namnet	  på	  WP:t	  borde	  ändras	  till	  t	  ex	  ”Krav	  och	  organisation/styrning	  för	  
ökat	  träbyggande	  för	  offentlig	  användning”	  vilket	  då	  också	  skulle	  kunna	  adressera	  den	  viktiga	  frågan	  
om	  hur	  entreprenader	  bäst	  skall	  utformas	  för	  ändamålet	  samt	  om	  specificerade	  markanvisningar	  kan	  
vara	  en	  framkomlig	  väg.	  Det	  framfördes	  också	  att	  SP	  gärna	  är	  en	  intressent	  i	  detta	  WP	  och	  att	  flera	  
”Trästadskommuner”	  kan	  vara	  intressenter	  i	  detsamma.	  

Work	  Package	  1.2	  –	  Hållbarhetsaspekter	  av	  träbyggande	  
För	  diskussionen	  om	  detta	  WP	  fanns	  en	  representant	  för	  fastighetsbolaget	  Vasakronan	  på	  plats.	  
Företaget	  har	  ett	  stort	  intresse	  av	  att	  jämföra	  liknande	  byggnader	  utifrån	  LCA/LCC-‐beräkningar;	  man	  
vill	  kunna	  jämföra	  prestanda	  mellan	  traditionellt	  byggda	  kontorsfastigheter	  med	  byggnader	  som	  
åtminstone	  delvis	  är	  utförda	  trä.	  Målet	  är	  att	  skaffa	  sig	  underlag	  för	  att	  kunna	  går	  vidare	  och	  
diskutera	  och	  fatta	  beslut	  kring	  byggnader	  helt	  utförda	  i	  trä.	  Företaget	  har	  flera	  objekt	  som	  i	  stort	  
sett	  omgående	  kan	  generera	  de	  data	  som	  behövs	  för	  att	  genomföra	  beräkningarna.	  

Gruppen	  hade	  fördjupade	  diskussioner	  kring	  vilka	  delar	  av	  exempelobjekten	  som	  skall	  jämföras:	  är	  
det	  hela	  eller	  delar	  av	  objekten?	  Kan	  det	  räcka	  med	  att	  jämföra	  stommarna?	  Att	  göra	  dessa	  
avvägningar	  kan	  utgöra	  en	  del	  av	  projektets	  kärna.	  Skillnaderna	  mellan	  enskilda	  produkters	  allmänna	  
miljöprestanda	  och	  klassificeringar	  diskuterades	  också	  och	  det	  konstaterades	  att	  man	  förvisso	  kan	  gå	  
mycket	  djupt	  i	  kartläggningen	  av	  komponenternas	  prestanda	  men	  att	  det	  inte	  är	  samma	  sak	  som	  
systemets.	  Även	  i	  detta	  finns	  en	  grund	  för	  att	  bidra	  med	  innovativ	  höjd	  genom	  genomförandet	  av	  WP	  
2.	  

Delprojekt	  2.	  Marknadsförutsättningar	  och	  Affärsmodeller	  	  
Inom	  delprojekt	  2	  diskuterades	  främst	  Work	  Package	  1	  och	  2	  vid	  detta	  tillfälle.	  Diskussionen	  
handlade	  främst	  om	  vilka	  aktiviteter	  som	  skall	  genomföras	  inom	  projektet.	  Dessa	  kan	  kort	  
sammanfattas	  enligt	  följande:	  

1. Kartläggning	  av	  handelsmönster	  och	  volymer	  för	  olika	  produkter	  på	  norska,	  engelska,	  franska	  
och	  tyska	  marknaden.	  Kartläggningen	  skall	  omfatta	  främst	  RoT-‐sektorn.	  Huvudsakliga	  syftet	  
med	  kartläggningen	  är	  att	  identifiera	  möjliga	  affärsmodeller	  och	  partneringkoncept.	  
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2. Undersökning	  av	  människors	  preferenser	  för	  synligt	  trä	  främst	  furu.	  Undersökningen	  skall	  
omfatta	  olika	  marknader,	  olika	  användningsområden/produkter,	  olika	  sönderdelningssätt	  
och	  olika	  ytbehandlingsmetoder.	  

3. Utveckla	  och	  sjösätta	  E-‐handelssidor	  för	  trappor,	  glaspartier	  och	  inomhuspanel	  i	  furu.	  	  En	  
viktig	  del	  i	  detta	  är	  att	  genomföra	  en	  tydlig	  produktifiering	  av	  de	  valda	  produktexemplen	  
samt	  utveckla	  metoder	  för	  visualisering	  av	  olika	  träslag	  i	  produkterna.	  De	  visade	  produkterna	  
kommer	  att	  visas	  i	  ett	  BIM-‐kompatibelt	  format	  så	  att	  produkterna	  direkt	  kan	  implementeras	  i	  
olika	  CAD-‐system.	  

4. Validering	  av	  de	  utvecklade	  E-‐handelssidorna	  genom	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  tre	  viktiga	  
kundgrupper	  nämligen:	  Arkitekter,	  små	  byggentreprenörer	  och	  ett	  antal	  främst	  kvinnliga	  
slutkunder.	  

5. Baserat	  på	  resultatet	  av	  intervjuerna	  modifieras	  E-‐handelssidorna.	  
6. Sex	  månader	  innan	  delprojektets	  slut	  öppnas	  E-‐handelssidorna	  för	  ”skarp”	  försäljning.	  Efter	  

några	  månader	  intervjuas	  ett	  antal	  kunder	  som	  köpt	  via	  E-‐handel.	  I	  minst	  ett	  fall	  skall	  
inskanning	  av	  objektet	  ha	  utförts	  med	  teknik	  som	  utvecklats	  inom	  delprojekt	  
processutveckling.	  Även	  personer	  som	  varit	  inne	  på	  E-‐handelsidan	  men	  inte	  köpt	  skall	  
intervjuas.	  

Deltagande	  parter	  i	  delprojektet	  förväntas	  vara	  Träbransch	  Norr,	  Sveaskog,	  ev	  ytterligare	  
snickeriföretag,	  LTU	  och	  LIU.	  

Ytterligare	  diskussion	  kommer	  att	  genomföras	  mellan	  parterna	  under	  nästa	  vecka.	  

Delprojekt	  3.	  Processutveckling	  
Från	  den	  workshop	  som	  hölls	  i	  november	  2014	  inom	  BioInnovation	  cirkulerades	  ett	  projektutkast	  
som	  har	  två	  huvudspår:	  	  

1. Inmätning	  av	  renoveringsobjekt	  med	  3D-‐scanning,	  skapande	  av	  produktionsdata	  och	  
produktion	  av	  renoveringselement.	  Exempel	  på	  produkter	  är	  trappor,	  fasader,	  påbyggnader,	  
beklädnadspartier	  m.m.	  Syftet	  är	  att	  knyta	  samman	  processerna	  av	  kunskap	  som	  redan	  finns	  
kring	  3D-‐scanning,	  konvertering	  av	  data,	  snickeriproduktion	  och	  montage	  på	  bygge.	  

2. Sammanknytning	  av	  hela	  informationskedjan	  för	  nybyggnation	  med	  dels	  en	  
arkitektkonfigurator,	  dels	  automatisering	  av	  produktionskedjan	  för	  industriellt	  träbyggande.	  
Konfigurationsverktyget	  för	  arkitekter	  planeras	  innehålla	  miljöcertifieringsdata	  eller	  andra	  
hållbarhetsdata	  för	  tidig	  planering	  av	  projekt.	  Automatisering	  mot	  produktion	  planeras	  
innehålla	  anpassning	  för	  Revit	  mot	  att	  producera	  produktionsdata.	  Detta	  för	  att	  öka	  
träbyggarnas	  konkurrenskraft	  som	  byggare	  då	  många	  beställare	  kräver	  leverans	  av	  Revit-‐
modeller.	  

	  

Inom	  del	  1	  är	  Tyréns,	  Adopticum,	  SSC	  snickericentral,	  Huge	  Fastigheter	  och	  Säterbostäder	  preliminärt	  
intresserade.	  Företagsintressenter	  är	  preliminärt	  Lindbäcks	  Bygg,	  Moelven	  Byggmodul,	  BWG	  Homes,	  
Inwido,	  Flexator,	  en	  grupp	  av	  åtta	  villaföretag	  och	  programvarutvecklare	  för	  del	  2.	  
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Delprojekt	  4.	  Produktutveckling	  
Delprojekt	  4	  hade	  ett	  relativt	  stort	  antal	  intresserade	  varför	  diskussionerna	  delades	  upp	  i	  tre	  grupper,	  
en	  per	  Work	  Package.	  Kortfattat	  diskuterades	  följande	  innehåll	  i	  delprojekten.	  

Work	  Package	  4.1	  –	  Lägenhetsskiljande	  väggar	  och	  bjälklag	  
Syftet	  med	  delprojektet	  är	  att	  ta	  fram	  av	  effektivare	  bjälklag	  (lägre	  bygghöjd,	  längre	  spännvidd	  med	  
bibehållen	  prestanda,	  förbättrad	  prestanda	  och	  bättre	  robusthet	  i	  utförande	  vid	  bibehållen	  
bygghöjd/spännvidd)	  och	  slankare	  väggar	  med	  bibehållen	  prestanda	  (ljudavskiljande,	  lastbärande	  
och/eller	  stabiliserande	  funktion).	  Projektet	  kommer	  att	  arbeta	  med	  en	  tvådelad	  strategi	  	  

1) förbättra	  befintliga	  bjälklag	  genom	  att	  studera	  känsliga	  delar	  och	  förbättra	  dessa.	  
Utgångspunkten	  är	  bland	  annat	  forskningen	  inom	  projekten	  ”Akulite”,	  ”Våtlimning”,	  
”Träplattformen”,	  ”Silent	  Timber	  Build”	  mfl.	  	  

2) arbeta	  med	  utveckling	  av	  helt	  nya	  koncept	  för	  bjälklag/väggar	  baserade	  på	  t.ex	  balkar	  och	  
reglar	  för	  ökad	  styvhet,	  ny	  användning	  av	  korslimmade	  massivträskivor	  (CLT),	  ljud-‐	  och	  
vibrationsdämpande	  limmer,	  nya	  knutpunktsutformningar	  samt	  nya	  materialkombinationer	  
innehållande	  såväl	  biobaserade	  som	  icke	  biobaserade	  material.	  
	  

De	  föreslagna	  lösningarna	  måste	  också	  utvärderas	  ur	  hållbarhetsperspektiv	  dvs.	  ekonomisk	  
hållbarhet	  (konkurrenskraft	  och	  produktionsmässighet)	  samt	  ekologisk	  hållbarhet.	  Under	  
projekttiden	  skall	  förbättrade	  lösningar	  av	  befintliga	  lösningar	  demonstreras	  i	  fullskala	  och	  testas	  i	  
skarpa	  projekt	  medan	  de	  nya	  framtagna	  förslagen	  skall	  testas	  i	  demoversion	  i	  lab	  och	  fält.	  
Demoversionerna	  skall	  efter	  avslutat	  projekt	  finnas	  tillgängliga	  för	  studiebesök	  och	  vidare	  studier.	  	  

	  Projektet	  kommer	  att	  starta	  med	  två	  workshops	  en	  rörande	  förbättring	  av	  befintliga	  bjälklag	  och	  en	  
för	  att	  spåna	  idéer	  för	  nya	  bjälklags/vägglösningar.	  Därefter	  kommer	  projektet	  att	  omfatta	  
beräkning,	  tillverkning	  och	  provning	  av	  nya/förbättrade	  lösningar.	  	  

	  Deltagande	  parter	  i	  delprojektet	  förväntas	  vara	  Derome,	  CBBT,	  TCN	  företagen	  ev	  ytterligare	  
husföretag,	  SP,	  LNU,	  Chalmers,	  LTH	  och	  LTU	  beroende	  på	  finansieringssituation.	  

Work	  Package	  4.2–	  Klimatskal	  
Syftet	  med	  delprojektet	  är	  att	  ta	  fram	  nya	  lösningar	  för	  effektiva	  klimatskal	  (ytterväggar).	  I	  första	  
hand	  fokuseras	  på	  den	  värmeisolerande,	  fuktskyddande	  och	  bullerskyddande	  funktionen.	  Med	  
slankare	  väggkonstruktioner	  skapas	  mer	  kostnadseffektiva	  byggnader	  tack	  vare	  ökad	  uthyrningsbar	  
yta.	  Delprojektet	  genomförs	  med	  en	  tvådelad	  strategi:	  	  

1)      förbättring	  av	  befintliga	  koncept	  vad	  gäller	  värmeisolering,	  fukt-‐	  och	  bullerskydd.	  
Utgångspunkt	  är	  bland	  annat	  de	  genomförda	  projekten	  ”WoodBuild”,	  ”WoodExter”	  och	  
”Framtidens	  trähus”.	  

2)      utveckling	  av	  helt	  nya	  koncept	  med	  tyngdpunkt	  på	  effektiv	  produktion,	  prefabricering	  och	  
montage	  (t	  ex	  demonterbara	  lösningar).	  Frågor	  kring	  nya	  (biobaserade)	  isolermaterial	  och	  
deras	  inverkan	  på	  klimatskalet	  konstruktion	  är	  en	  del.	  
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De	  föreslagna	  lösningarna	  måste	  också	  utvärderas	  ur	  hållbarhetsperspektiv	  dvs.	  ekonomisk	  
hållbarhet	  (konkurrenskraft	  och	  produktionsmässighet)	  samt	  ekologisk	  hållbarhet.	  Under	  
projekttiden	  skall	  förbättrade	  lösningar	  av	  befintliga	  lösningar	  demonstreras	  i	  fullskala	  och	  testas	  i	  
skarpa	  projekt	  medan	  de	  nya	  framtagna	  förslagen	  skall	  testas	  i	  demoversion	  i	  lab	  och	  fält.	  
Demoversionerna	  skall	  efter	  avslutat	  projekt	  finnas	  tillgängliga	  för	  studiebesök	  och	  vidare	  studier.	  	  

Projektet	  kommer	  att	  starta	  med	  två	  workshops,	  en	  rörande	  förbättring	  av	  befintliga	  lösningar	  och	  
en	  för	  att	  samla	  in	  idéer	  för	  nya	  koncept.	  Därefter	  kommer	  projektet	  att	  omfatta	  analys,	  tillverkning	  
och	  provning	  av	  nya/förbättrade	  lösningar.	  	  

Deltagande	  parter	  i	  delprojektet	  förväntas	  vara	  TMF	  företag,	  TCN	  företag,	  Smart	  Housing,	  LTH	  och	  
LTU	  beroende	  på	  finansieringssituation.	  

Work	  Package	  4.3	  –	  Biobaserade	  skivmaterial	  
	  

	  

Arbete	  framåt	  och	  tidplan	  
Tidplanen	  framåt	  har	  följande	  deadlines:	  

28/4	  Inlämning	  av	  projektbeskrivning	  till	  Advisory	  Board	  

7/5	  Möte	  med	  Advisory	  Board	  med	  synpunkter	  på	  förändringar	  och	  rekommendation	  till	  styrelsen	  

22/5	  Styrelsemöte	  BioInnovation,	  godkännande,	  förändringsförslag	  eller	  underkännande	  

Efter	  godkännande	  kan	  projektbeskrivningen	  lämnas	  in	  till	  Vinnova	  för	  granskning	  och	  beslut	  om	  
finansiering.	  

Arbetet	  med	  projektbeskrivning	  kommer	  att	  ske	  med	  hjälp	  av	  de	  samordningsansvariga	  för	  
respektive	  delprojekt.	  Dessa	  kommer	  att	  samverka	  med	  de	  intressenter	  som	  anmält	  intresse	  inom	  
respektive	  delprojekt.	  

Samtliga	  parter	  i	  projektet	  måste	  också	  skriva	  en	  avsiktsförklaring	  av	  vad	  de	  bidrar	  med	  i	  projektet	  i	  
form	  av	  arbete,	  material	  eller	  kontanta	  medel.	  En	  mall	  för	  avsiktsförklaring	  finns	  medskickad.	  	  

För	  projektet	  finns	  möjlighet	  att	  skriva	  sekretessavtal	  för	  information	  (förslag	  på	  avtal	  finns,	  kontakta	  
Marie	  Johansson).	  Vid	  genomförande	  av	  projektet	  måste	  också	  avtal	  rörande	  rättigheter	  till	  
information	  och	  resultat	  skrivas.	  Dessa	  är	  möjliga	  att	  skriva	  på	  delprojektnivå.	  	  

Vinnova	  är	  värdmyndighet	  för	  BioInnovation	  och	  för	  närvarande	  arbetar	  vi	  utgående	  från	  att	  deras	  
regelverk	  gäller	  för	  denna	  ansökan	  rörande	  samfinansiering,	  budget	  och	  redovisning.	  
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Kontaktuppgifter	  
Tveka	  inte	  att	  kontakta	  personerna	  nedan,	  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	  

	  


