
 

Programstyrelsemo te 2014-10-08 
Expert team Construction & Design 

 

Uppdrag 
Vid General Assembly 2014-08-26 uppdrogs åt Expert Team Construction & Engineering att utveckla 
ett strategiskt område och ta fram och formulera minst ett kommande strategiskt område utgående 
från föreliggande prioriteringsunderlag. Lägesrapport och förslag skall diskuteras med Advisory board 
och föreläggas programstyrelsen för diskussion och eventuella beslut. Det beslutade strategiska 
området beskrivs som:  
 
”Öka produktion och export av industriellt tillverkade byggnader och skräddarsydda produkter och system för 

ROT-sektorn. Innovativ kund- och marknadsstyrd design och utveckla hela produktionsprocessen.” 
 

Beredning 
General Assembly har utsett Marie Johansson, Linnéuniversitetet och SP, till ordförande i Expert 

Team Construction & Design. Efter konsultation med företrädare med de största intressent-

organisationerna via det nationella trärådet har en arbetsgrupp formats bestående av Erik Serrano, 

LTH, Helena Lidelöw, LTU och Lindbäcks bygg, Mattias Brännström, Renewin, Anders Carlsson, A-

hus/Derome. För att få kopplingen mot det arbete som bedrevs i ansökningsfasen är även Anders 

Grönlund, LTU inkopplad som senior advisor. Arbetsgruppen har haft 7 telefonmöten (17/9 och 30/9, 

17/10, 27/10, 12/11, 25/11, 8/12) för att diskutera arbetsprocessen. 

Efter General Assembly har en inbjudan (2/9) gått ut från sekretariatet till alla intressenter att 

anmäla sitt intresse att delta i utvecklingen av strategiska projekt. Detta ledde till några 

intresseanmälningar per mail. För att öka på möjligheten till medverkan har också direktkontakt 

tagits med ett stort antal organisationer och medlemmar i expert team har redogjort för projektet 

vid olika sammankomster såsom t.ex. referensgrupp träbygg (Sveriges träbyggnadskansli) den 7/10, 

nationella trärådet 28/10.  

En workshop för att få upp de viktigaste utmaningarna inom området hölls den 12/11 på Sheraton i 

Stockholm. Totalt närvarade drygt 50 personer från akademi, näringsliv och institut. Första delen av 

workshopen handlade om att försöka beskriva vilka utmaningar som måste mötas för att klara: 

 10.000 nya lägenheter/år i flervåningshus i trä – vilka åtgärder krävs för att komma dit?  

 1.000.000 lägenheter skall renoveras – hur kan industriellt tillverkade komponenter bidra?  

 Hur kan test-/demoanläggningar användas för att driva innovation inom trä-byggande? 

Under workshopens andra del fortsatte arbetet med att försöka prioritera mellan utmaningarna och 

se vilka som passade in i ett projekt inom BioInnovation. En del av utmaningarna berörde politiska 

frågor på samhällsnivå (vilka är av stor vikt för sektorn) men som inte är passa r i ett 

innovationsprogram. Efter workshopen har ytterligare en del utmaningar prioriterats ned då de 

behandlas inom andra redan pågående projekt. 



 
Nulägesbeskrivning 
Arbetet fortskrider just nu med att försöka formulera en struktur för projektet som helhet och 

placera ut de mest angelägna utmaningarna som kommer att ingå som delprojekt i det första 

strategiska projektområdet. En ökad industrialisering av området spänner över många discipliner 

vilket har brutits ner områdena Omvärldsfaktorer, Marknadsförutsättningar och kundbehov, 

Processutveckling och Produktutveckling. För att också få en möjlighet att visa, testa och följa upp 

nya innovationer i form av både produkter och tjänster är det vikt med ett Test & Demo område. 

Kunskaperna inom respektive område är viktiga för alla de cases som ligger med i den ursprungliga 

beskrivningen för det strategiska projektområdet, ny/påbyggnad, energirenovering och invändig 

renovering. 
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Figur 1. Matris för området som helhet.  

Under november har olika medlemmar i expert team haft i uppgift att mer konkret skissa på de 

viktigaste delprojekten inom respektive område.  

Omvärldsfaktorer  

Inom området omvärldsfaktorer så är den stora utmaningen att få öka träbyggandet. I år påbörjas 

byggandet av 1400 lägenheter i trä och detta bör för att uppfylla till exempel målen i 

regeringsförklaringen ökas till 10 000. Mycket av detta ligger hos offentliga beställare som behöver 

fler argument för att kunna/våga beställa. Delprojektet kommer då att ha huvudfokus på gröna 

affärer – modeller för att sälja med gröna argument, lokalproducerat, beräkningsgrunder och 

beslutsmodeller som tar hänsyn till hållbarhetsperspektiv. 

Intressenter: Träbyggnadskansliet och branschorgan gemensamt. 

Marknadsförutsättningar och kundbehov 

För området marknadsförutsättningar och kundbehov så ligger fokus delvis på att titta på 

exportmöjligheter, vilka länder och vilka produkter (idag mycket liten exportmarknad av förädlade 

träprodukter, snickerier och bostäder). Andra frågor hänger samman med nya affärsmodeller för 



 
ökat tjänsteinnehåll kring biobaserade produkter. Ett annat viktigt område är ekonomiska 

förutsättningar för energirenovering i kommunala fastighetsbolag och affärsmodeller för området.  

Intressenter: Träbyggnadskansliet, Buisness Sweden och branschorgan gemensamt. 

Processutveckling 

Till skillnad från den fasta industrin så är informationskedjan inom allt byggande bruten då det är 

flera aktörer som arbetar i den. Ständiga omtag och framtagande av redan befintlig information hör 

till vardagen. Den mest angelägna frågan på processutvecklingssidan är därför att skapa nya 

innovativa IT-system för att täcka hela värdekedjorna från försäljning – (uppmätning) - design - 

konstruktion – produktion – montering – (förvaltning) som klarar frågan kring mass customization. 

Denna fråga är av stor vikt för att öka konkurrenskraften hos det industriella träbyggandet och 

kommer att skapa en närmare samverkan mellan olika aktörer.  

Intressenter: Arkitektkontor, konstruktionskontor, programvarutillverkare och husföretagen. 

Produktutveckling 

Inom produktutvecklingsområdet finns ett behov av att utveckla slankare mer effektiva väggsystem 

för nybyggnation och renovering liksom slankare, effektivare bjälklagssystem. Väggelement med 

dagens energiprestanda behöver vara uppemot 500 mm tjocka för att klara passivhusstandard. 

Bättre isolermaterial (biobaserade) ger förutsättningar för mer bostadsyta på samma totalarea men 

gör också att det är nödvändigt att förändra konstruktionerna på grund av köldbryggeffekter.  

Intressenter. Husföretag, fastighetsförvaltare och byggmaterialproducenter. 

Test och Demo 

All produktutveckling kräver möjligheten att testa produkterna i verkliga förhållanden. Detta område 

kan delas i tre typer av demo/uppföljning 

- Demositer – uppbyggnad av 2-3 siter i Sverige för att testa och utvärdera nya produkter 
såsom nya väggelement. 

- Byggnation av flervåningshus i trä med utnyttjande av det utvecklade IT-systemet och 
uppföljning av projektet 

- Renoveringsprojekt och uppföljning av arbetet för identifiering av utvecklingsbehov. 

Plan för arbete framåt 
Under början av december kommer en mer konkret beskrivning av de olika projektområdena att 

skickas ut till alla deltagarna i workshopen, de intressenter som hört av sig på mail och via andra 

kanaler till en vidare krets. Därefter vidtar en process då intressenterna måste meddela sitt intresse 

av att medverka i projektet med insatser i projekten. Under början av januari kommer expert team 

att sammanställa det inkomna materialet och arbeta med att ta fram förslag på work package 

leaders och intressenter i de olika workpackagen. En workshop för intressenterna planeras i andra 

hälften av januari för att diskutera detaljerna i respektive workshop och skriva samman 

projektplanen och få med fler intressenter i den mån så behövs.  

Marie Johansson 

Växjö 2014-12-02 



 

 

 

Workshop NRA-Trä och BioInnovation 12 november 2014 

Deltagare:  

Anderman  Eva-Karin  SVID 
Andrén  Hans   Växjö Kommunföretag AB 
 
Bengtsson  Charlotte  SP 
Björkqvist  Olof  Mittuniversitetet / FSCN 
Brännström  Mattias  RENEWINN AB 
 
Carlsson  Anders  Derome Hus AB 
Carlsson  Tommy  TOMMY CARLSSON ARKITEKTUR 
 
Daniels  Anders  Huge 
 
Eliasson  Mikael  Svenskt Trä 
Engman  Lars   Träbransch Norr AB 
Erixon  Nils   Sveaskog AB 
Esping  Eva   VINNOVA 
 
Falk  Andreas   KTH Byggnadsmaterial 
Frühwald Hansson  Eva  Lunds universitet 
 
Grönlund  Anders  LTU 
 
Hagman  Olle   Luleå tekniska universitet 
Hesselgren  Lars  PLP Architecture/Chalmers 
Holmberg  Hans  SP 
Holmström  Sven-Olof  Stiftelsen Träenigheten 
Hugosson  Mårten  Högskolan Dalarna 
 
Johansson  Marie  Linnéuniversitetet och SPTrä 
Johansson  Peter  Tekniska Högskolan i Jönköping 
 
Kliger  Robert   Chalmers 
 
Lagerström  Jan  Skogsindustrierna 
Lennartsson  Martin  Tekniska Högskolan i Jönköping 
Lindberg  Siv   Innventia 
Lindgren  Greger  Martinsons Byggsystem KB 
Lundmark  Thomas  LTU Träcentrum Norr 



 

 
Martinson  Lars  Martinsons 
Magnusson  Dan  SSC Skellefteå AB 
Mikkola  Jyri-Pekka  Umeå Universitet 
Movin  Staffan  Marknadstekniskt Centrum 
 
 
Nord  Tomas   Linköpings Universitet 
Nordin  Robert  BioBusiness Arena 
Nordlund  Lennart  Nordiskt Material AB 
Nyberg  Alexander  Skogsindustrierna 
 
Oja  Johan   Norra Timber 
Oxfall  Henrik   Swerea IVF 
 
Persson  Åke   ByggDialog Dalarna 
Philipson  Olof   Scheiwiller Svensson Arkitektkontor 
 
Rova  Ulrika   Luleå tekniska universitet 
Rudenstam  Susanne  Sv Träbyggnadskansli 
 
Sandberg  Dick  LTU 
Serrano  Erik   Lunds tekniska högskola 
Silfverhielm  Magnus  AIX 
Sjölund  Elisabet  Stora Enso 
Stehn  Lars   Luleå tekniska universitet 
Stendahl  Matti  Skogens Produkter, SLU 
Svensson  Mikael  AB Karl Hedin 
Söderholm  Erik  Moelven ByggModul AB 
 
Weilund  Marcus  Mockfjärds Fönster 
Winzenburg  Susanna  BioInnovation 
Woxblom  Lotta  Inst. för skogens produkter, SLU 
     
     
 
 



Minnesanteckningar Workshop BioInnovation – Träbyggande 

Sheraton Hotel, Sthlm, den 12 nov kl 13-16.30 

Deltagare: Deltagarlista finns separat. 

 

1. Inledning 

Mikael Eliasson hälsade alla välkomna och poängterade vikten av eftermiddagens arbete. 
BioInnovation möjliggör att starta nya projekt som kan lyfta hela träbranschen. Alla närvarande 
presenterade sig kort. 

Programmet BioInnovation presenterades kort. BioInnvoation är ett strategiskt innovationsprogram 
finansierat via Vinnova (ansvarig myndighet), Formas och Energimyndigheten. Programmet skall 
finansiera strategiska projekt inom områdena Chemicals & Energy, Materials och Construction & 
Design. Kraven på de strategiska projekten är att de skall utgå från: 

• Samhällsbehov och kundfokus  
• Strategiskt viktigt för området som helhet  
• Systemförändrande  
• Ny samverkan  
• Behovsägare som projektdeltagare  
• Leda till innovationer  

Det projektområde som BioInnovations General Assembly har beslutat skall gälla för det första 
strategiska projektet inom området Construction & Design är: 

”Öka produktion och export av industriellt tillverkade byggnader och skräddarsydda produkter och 
system för ROT-sektorn. Innovativ kund- och marknadsstyrd design och utveckla hela 
produktionsprocessen.” 

2. Workshop 1 

Dagens workshop hade som målsättning att: 
• Kartlägga utmaningar inom området 
• Prioritera vilka utmaningar som är viktigast 
• Identifiera intressenter (även icke närvarande) 

För att ge en kontext för möjliga utmaningar var tre frågeställningar uppställda och utskickade före 
workshopen. 

• 10.000 nya lägenheter/år i flervåningshus i trä – vilka åtgärder krävs för att komma dit?  

• 1.000.000 lägenheter skall renoveras – hur kan industriellt tillverkade komponenter bidra?  

• Hur kan test-/demoanläggningar användas för att driva innovation inom trä-byggande? 

Den presentation som användes vid inledningen av workshopen finns medskickad detta protokoll.  



Under den första workshopen arbetade deltagarna i grupper med att ta formulera de utmaningar de 
kunde se som måste lösas för att kunna lösa de stora frågeställningarna.  

Resultatet av grupparbetena presenterades sedan genom en redovisning från varje grupp som fick 
presentera gruppens viktigaste utmaningar muntligen men också sortera in post-it lapparna där de 
mest hörde hemma i produkt- och produktionsutvecklingskedjan. Utmaningar kom in kring alla delar 
av kedjan och kunde också placeras in i olika värdekedjor (nybyggnation och ROT).  

3. Workshop del 2. 

I workshopens andra del gjordes gruppindelning efter intresseområde. De områden som valdes var 
Omgivningsfaktorer (politik), Marknadsanalys och kundbehov, Produktutveckling, Processutveckling 
och Test&Demo. Uppgiften under denna del av workshopen var att prioritera viktiga utmaningar inom 
respektive intresseområde, går det att formulera som ett projekt/workpackage och vilka bör vara med 
för att genomföra/leda projektet (även intressenter som inte var närvarande). 

Redovisningen kan kort sammanfattas i följande prioriterade utmaningar från respektive område: 

Omgivningsfaktorer/politik 

Grön upphandling 

Säljargument för träets fördelar som hållbart material 

Marknadsanalys och kundbehov 

Beskrivning av behov från fastighetägare gällande ROT frågor, efterfrågan på större lägenheter. 
Renovering genom tillbyggnad av industriellt tillverkade våtrums och trapphusenheter. 

Marknadsfrågor – kundbehov, affärsmodeller 

Beskrivning av upphandlingsmodeller 

Konfigurationer av utförare som kan leverera enligt upphandlingsmodellerna 

Produktutveckling 

”Vägg med ökad mängd biomassa” 

Fasadsystem för renovering, mycket stort behov 

Processutveckling 

1. Förstärkt verklighet: Hur får vi aktörer att använda dessa nya system? Laserteknik för små sågverk, 
det behövs demonstrator som kan visa användarnyttan/vinsterna. 

2. Öka produktionskapaciteten: Korta ledtiderna mellan olika aktörer. Kapacitet hos både byggföretag 
och materialleverantörerna. Fler komponenttillverkare. 

3. Hur få de små företagen att bli större? Jobba med entreprenadformerna. 



Demonstratorer 

Visa ny teknik, få acceptans, i kompetensutvecklingssyfte. 

Modellfabriken 

Skyltfönster 

Designfönster för arkitekter 

Export, bistånd,katastrofhjälp 

Rot-pilot 

Demonstratorerna ska finnas på platser som besöks av många! 

(Kommentar från Robert Kliger, kolla HSB living lab) 

4. Vad händer efter denna workshop? 

November: Arbetsgruppen arbetar vidare på att sammanfatta resultatet av workshopen och prioritera 
de utmaningar workshopen ansåg vara viktigast. Arbetsgruppen kommer då också att försöka 
sammanfatta utmaningarna i en projektstruktur med workpackage. Dessa kommer sedan att skickas 
sedan att skickas ut till workshopdeltagarna för översyn och där intressenter kan anmäla intresse för 
att delta i olika workpackage.  

December: Arbete kommer att pågå med att skriva en detaljerad projektplan och forma konsortiet 
som skall delta i det strategiska projektet. 

Januari : Fortsatt arbete med projektplan och workshop med de i konsortitet ingående partnerna.  

Februari: Inlämning av projektplan till Advisory board för BioInnovation för kommentarer och 
kvalitetsgranskning. Efter justering skall projektplanen godkännas av BioInnovations styrelse vid deras 
möte den 19/2-2015. Därefter lämnas projektplanen till myndigheterna för godkännande.  

5. Övrigt 

BioInnovations hemsida är nu uppe och fungerande www.bioinnovation.se. Där finns också möjlighet 
att anmäla sig till att få BioInnovations nyhetsbrev. 

I BioInnovation finns dessutom en öppen utlysning som öppnar den 5 jan 2015 och stänger 10 mars 
som administreras via Vinnovas utlysningssystem. Projekten skall ha karaktären av förstudieprojekt på 
6-9 månader med en finansiering på 500 kkr + industrimedfinansiering. 

För att bli medlem i BioInnovation kan man kontakta Jan Lagerström på skogsindustrierna 
(jan.lagerstrom@skogsindustrierna.org). Som medlem får man delta i General Assembly och möjlighet 
att påverka inriktningen på kommande strategiska projekt. 

http://www.bioinnovation.se/
mailto:jan.lagerstrom@skogsindustrierna.org

