
   
 

1 
 

 
BioInnovation  

Construction & Design 

 

 

 

 

Innovationsprojekt inom området Construction & Design 

 

 

 

 

Framtidens Biobaserade Byggande och Boende 

 

 

 

 

 

 

Rapportering  

Period 2015-11-15 till 2018-03-31 

 

2018-06-15 

Marie Johansson + delprojektledare 



   
 

2 
 

 

Innehåll 
Syfte och mål med projektet      3 

Projektupplägg     3 

Projektets resultat och måluppfyllelse    4 

Informationsaktiviteter      6 

Systematiskt lärande     9 

Utvecklingsområden framåt     10 

Delprojekt 1.1 – Beslutsstöd för upphandling av gröna byggnadsprojekt  12 

Delprojekt 1.2 - Klimat- och affärsmässig nytta med biobaserade byggnader i ett livscykelperspektiv

       15 

Delprojekt 2.1 - E-handelns möjligheter för nya affärsmodeller  17 

Delprojekt 2.2 - Kundpreferenser för synligt trä på olika marknader  20 

Delprojekt 3.2 – Informationsflöde för produktionssystem  24 

Delprojekt 3.3 – Informationsflöden i värdekedjorna   31 

Delprojekt 4.1 – Tunnare, effektivare bjälklag   37 

Delprojekt 4.2 – Effektiva klimatskal    42 

Delprojekt 4.3 – Biobaserade skivmaterial   46 

Delprojekt 4.4 – Höga flervåningshus i trä    50 



   
 

3 
 

Syfte och mål med projektet 
Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter 

och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i 

den svenska trämanufakturindustrin. Ett av de allra viktigaste syftena med projektet är att 

åstadkomma implementering av de forskningsresultat som framkommit i forskningsprojekt i reella 

produkter/processer i industrin.  

• Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter 

• Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av 

biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet 

• Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och 
renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021 

• Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det 

befintliga fastighetsbeståndet  

Projektupplägg 
Projektet koncentrerar sig på tre värdekedjor, snickeriprodukter, nybyggnation och renovering. 

Många av frågorna som dyker upp i värdekedjorna är dock gemensamma tvärs dessa såsom till 

exempel: behovet av nya IT-stödsystem och kopplingen till den industriella produktionen, 

beslutsmodeller som tar hänsyn till kund- och hållbarhetsaspekter och behov av nya slankare och 

energieffektivare biobaserade konstruktioner.  

 

Figur 1. Projektets tre värdekedjor och de olika processtegen delprojekten är samlade inom. 

För att få struktur i genomförandet av projektet så är det uppdelat i 11 olika delprojekt samlade inom 

fyra olika delområden.  



   
 

4 
 

 

Figur 2. Projektstruktur med fyra huvudområden och totalt 11 delprojekt. 

Projektet startade 2015-11-15 och där ett första startamöte med deltagarna skedde 2016-01-26 i 

Stockholm. Därefter har den största delen av arbetet bedrivits inom de enskilda delprojekten där ett 

flertal möten genomförts inom respektive delprojekt. De enskilda delprojekten och deras resultat 

finns beskrivna i rapportens nästa del. 

Projektets resultat och måluppfyllelse 
Projektet har nu pågått i 31 månader och resultat börjar levereras. Nedan sammanfattas resultaten 

under respektive mål. En mer detaljerad beskrivning av resultaten i respektive delprojekt finns i del 2 

av rapporten. 

• Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter 

Djupintervjuer och workshops med de deltagande företagen gör att dessa nu har en bra blick över 

möjliga digitaliseringslösningar och sina egna behov av digitaliseringslösningar. Parallellt har en 

kartläggning av handelsmönster genomförts vilken också kompletterats med en analys av befintliga 

och nya affärsmodeller. Företagen har sett att digitalisering rent generellt är av stor vikt och tar med 

sig detta för tillämpning i det egna företaget baserat på sina specifika behov. Det handlar i några 

företag om utveckling av hemsida medan det hos andra företag tas med som utvecklar sitt 

offerthanterande och orderläggning. En enkätstudie bland olika användare av interiöra träprodukter 

har genomförts och rapporterats. En större enkätstudie med bilder på olika typer av träinredning är 

på väg ut 5-7 europeiska länder för att vara ett stöd för framtida produktutveckling hos företagen.   
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• Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade 

produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet 

Projektet har dokumenterat ett antal genomförda träprojekt för att se framgångsfaktorer i dessa. 

Studierna visar på att man på lokal nivå har nytta av att underhålla marknaden för att få kunniga 

beställare och entreprenörer. För kontorsfastigheter så studeras hur biobaserade produkter kan 

användas för att ge ett mer klimateffektivt och hållbart byggande, projektet syftar till att ta fram 

bättre verktyg för att visa nyttan av att bygga mer i trä och förbättra processen att producera 

träelement. Ett beslutsstöd är på väg att tas fram i samverkan med Trästad Sverige för spridning av 

resultaten. 

Ett flertal test&demo projekt har genomförts för att koppla ihop informationsflödet i värdekedjorna 

och produktionen. Hos Lindbäcks bygg har system för koppling mellan projektering av enskild 

byggnad/byggnadsdel och maskinstyrning av regel- och spikportaler via designautomation testats. 

Hos Flexator och deras underleverantör Ingarps trä har ett test&demo projekt genomförts för att låta 

ett objekt (i detta fall ett högben för en takstol) bära information för CNC-styrning för urtag och 

snedkapning liksom märkning med bläckstråleskrivare och ritsning för markering av infästning av 

fästdon. Anebyhus har deltagit i ett test&demo projekt kring objektstrukturer som kan föras mellan 

CAD och affärssystem så att den modellorienterade informationen kan hanteras mellan projektering 

och materialhantering för lagerhantering, produktionsberedning och transport.  

Resultaten har visat på olikheter i hur olika industriella husbyggare stödjer informationsflödet. Där 

den BIM-modellerade informationen används i projekteringen så används enbart ett fåtal gränssnitt 

mot inköp och produktion och där stor del manuellt tolkas över till nästa IT-system (inköp, lager, 

produktionsplanering). Studierna visar på att hög grad av fördefinition inte behöver lika mycket 

arbete i CAD-miljö. 

Företagen beskriver att projektet bidragit med kunskap om stödjande system för informationsflöden.  

Men enligt dem är närvaron och frågeställningar kring standardiserat arbetssätt det störst bidraget 

för produktion. Effekter av projektet är att två av företagen har utvecklat egna IT-system för att 

stötta det operativa arbetet i fabrik samt att ett forskningsprojekt inom Smart Built Environment 

(Uppkopplad byggplats) vidareutvecklats från projektet, vilket ger möjligheten till vidareutveckling 

för IT-stöd för byggplats. 

• Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och 
renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021 
 

Rörande produktutveckling av väggar/klimatskal och bjälklag så har en state-of-the-art skrivits inom 

vartdera området därutöver har också en kartläggning av dagens lösningar genomförts inklusive 

förutsättningar för produktion och installationer. Parameterstudier via experiment och 

beräkningsmodeller har utformats för att undersöka effekterna av olika förändringar av 

byggelementen liksom av förutsättningar för nya innovativa lösningar. Prototyper har börjat 

tillverkas för verifierande försök i laboratorium.  

Inom området höga hus så har en parameterstudie för viktiga egenskaper för att klara kravet på 

vindinducerade vibrationer genomförts och en kartläggning av olika typer av stomsystem för höga 
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hus genomförs. En state-of-the-art rörande robusthet hos höga trähus har genomförts och 

presenterats för de deltagande företagen. Kring området med robusthet så har ett antal områden 

definierats där behov av utveckling av standarder och beräkningsmetoder för träbyggande finns. 

Inom projektet arbetar man också med remisser till Boverket kring hur man bör hantera robusthet 

kopplat till träbyggnationer.  

• Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det 

befintliga fastighetsbeståndet  

Inom detta delprojekt så har man tagit fram prototypelement för renovering. Dock har man på grund 

av svårighet att få fram ett bra demonstrationsexempel i en befintlig fastighet haltat projektet. 

Informationsaktiviteter  

Presentationer – seminarier – workshops 
Under projektets gång så har ett antal presentationer av projektet och dess resultat till en allmän 

publik gjorts vid följande tillfällen: 

- Presentation vid COST Action FP1303 anordnade under titeln ”Designing with bio-based 

building materials – Challenges and opportunities”, januari 2016 

- Presentation för IVA , Stockholm 2016-02-23 

- Presentation av projektet vid GA, Stockholm 2016-05-18 

- Presentation vid Trähussafari med kommunföreträdare från Södra Sverige, Växjö, 2016-08-26 

- Presentation vid bygg- och trähandelsdagen, Göteborg 2016-09-07 

- Presentation vid Växjösamtalet, Växjö 2016-11-16 

- Presentation vid trähusdagar i Sånga Säby mars 2017 

- Presentation av projektet vid GA, Stockholm 2017-04-20 

- Byggdialog Dalarna med ett 60-tal deltagare i april 2017 

- Halvtidsredovisning, Växjö 2017-06-14 

- Växjö kommuns seminarium ”Varför ska en kommun bygga med trä” vid Almedalen i juli 

2017  

- Lejonfastigheter, Linköping om Hållbart byggande i augusti 2017 

- LINK Arkitektur i Lidköping om hållbart byggande i september 2017 

- Presentation av preliminära resultat vid Wood Building Summit i Skellefteå i november 2017 

- Presentation av resultat vid Bioinnovations årsmöte i november 2017 

- Presentation och workshop i Skellefteå i mars 2018 

- Presentation vid trähusdagar i Jönköping mars 2018 

 

Därutöver har presentationer och workshops genomförts inom de olika delprojekten vilka finns 

beskrivna under respektive delprojekt. 

Publikationer 
Projektet har också lett till ett antal publikationer så här långt:  
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Peer-reviewed artiklar 

1. Atashipour, S.R. and Al-Emrani, M (2017). A realistic model for transverse shear stiffness 

prediction of composite corrugated-core sandwich elements. International Journal of Solids 

and Structures, 129, pp. 1-17. 

2. Edskär, I., & Lidelöw, H. (2017). Wind-Induced Vibrations in Timber Buildings-Parameter 

Study of Cross-Laminated Timber Residential Structures. Structural Engineering International, 

27(2), 205–216.  

3. Huber, J. A. J., Ekevad, M., Girhammar, U. A., & Berg, S. (2018). Structural robustness and 

timber buildings - a review. Wood Material Science & Engineering. Epub ahead of print.  

4. Jansson, G., Viklund, E., Olofsson, T. (2018). Artistic and Engineering Design of Platform-

Based Production Systems; A Study of Swedish Architectural Practice, Journal of Buildings, 

volume (8), Special Issue Aesthetics and Design Review: Managing Design Outcomes. 

doi:10.3390/buildings8020034 

5. Kitek Kuzman, M. & Sandberg, D. (2017). Comparison of timber-house technologies and 

initiatives supporting use of timber in Slovenia and in Sweden: the state of the art. iForest, 

10:930-938. 

6. Markström, E., Kitek Kuzman, M., Bystedt, A., Sandberg, D. & Fredriksson, M. (2018). Swedish 

architects view of engineered wood products in buildings. Journal of Cleaner Production, 

181:33-41. 

7. Mukkavaara, J., Shadram, F., (2017). An Integrated BIM-based framework for the 

optimization of the trade-off between embodied and operational energy, Journal of Energy 

and Buildings, volume (158) 1189-1205.  

 

Konferensartiklar 

1. Huber, J. A. J., Ekevad, M., & Girhammar, U. A. (2017). Review of Robustness in Timber 

Buildings. Presented at the World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban 

Planning Symposium, Prague, June 12-16, 2017.  

2. Jansson, G. (2016), Flow-Oriented Contracting in Industrialized House-Building, Proceedings 

of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, 

Edmonton, Canada. 

3. Kitek Kuzman, M., Haviarova, E. & Sandberg, D. (2017). Architects´ perception of modified 

wood: a parallel study in selected countries in Europe and selected regions in USA. In: Tondi 

G, Posavčevič M, Kutnar A, Wimmer R (Eds.) Proceedings of the COST Action FP1407 3rd 

Conference – Wood modification research & applications. Kuchl, Austria, September 14-15, 

pp. 151-152.  
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4. Lidelöw, H., Jansson, G., (2017). The effect of pre-engineering on design management 

methods, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean 

Construction 2017, Heraklion, Greece.  

5. Linderholt A. and Olsson J (2017). A simulation based study of low frequency transient sound 

radiation from floors – a concrete vs. a hybrid floor. In: 24th International Congress on Sound 

and Vibrations 23-27th  of July, London, UK.  

6. Markström, E., Bystedt, A. & Sandberg, D. (2017). Prospects for an increased use of bio-based 

building materials in Sweden. In: Proceedings of the COST Action FP1303 Design, Application 

and Aesthetics of bio-based building materials. February 28-March 1, Sofia, Bulgaria. pp. 11-

12. 

7. Markström, E., Bystedt, A., Fredriksson, M. & Sandberg, D. (2016). Perceptions of Swedish 

architects and contractors for the use of bio-based building materials. In: Eds. Kutnar A., 

Schwarzkopf M., Burnard M., Sebera V. & Troppová E. (Eds.). Proceedings of the COST Action 

FP1407 2nd Conference – Innovative production technologies and increased wood products 

recycling and reuse, Brno, Czech Republic, September 29-30, pp. 19-20. 

8. Modularization based on commonalities in house-building requirements, 2016, Emma 

Viklund, Marcus Sandberg, Helena Lidelöw and Gustav Jansson, Proceedings of the 2016 

International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, Edmonton, 

Canada. 

9. Mukkavara, J., Shadram, F. (2017). A BIM-based method for analyzing the trade-off between 

embodied- and operational energy, Proceedings of the 2017 International Conference on 

Construction and Real Estate Management 2017, Guangzhou, China. 

10. Sandberg, M.,  Gerth, R.,  Lu, W.,  Jansson, G., Mukkavaara, J., Olofsson, T. (2016). Design 

automation in construction: An overview, Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, 

Brisbane, Australia. 

 

Rapport 

Avhandlingar/examensarbeten 

1. Gren Bernhäll, O. & Nilsson, A., 2017. Bestämning av mekaniska egenskaper för ett bio-

kompositmaterial. Examensarbete (byggteknik, högskoleingenjör), Linnéuniversitetet. 

2. Hosseini Moghadam, S. M. & Al-Shihabi, M., 2016. Mechanical behavior of a bio-based 

composite – Influences of production conditions, Examenssarbete (byggteknik, 

magisterprogram), Linnéuniversitetet. 

3. Larsson M. and Mayor H (2016). Innovative timber floor - Development of a timber sandwich 
structure. Master’s Thesis BOMX02-16-109, Chalmers university of technology. Gothenburg, 
Sweden. 
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4. Lindberg A.; Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna 

av KL-trä och prefabricerande volymselement, Examensarbete Luleå Tekniska Universitet 

2018  

5. Nilsson K., Sörnmo D.; Extern vindstabilisering för flervåningshus i trä, Examensarbetet Luleå 

Tekniska Universitet 2018  

6. Olsson J. (2016). Low Freqeuncy Impact Sound in Timber Buildings – Simulations and 

Measurements. Licentiate thesis ISBN: 978-91-88357-46-5. Linnaeus University, Växjö, 

Sweden. 

Systematiskt lärande 
Systematiskt lärande är en del av innovationsprojekten inom BioInnovation. Inom projektet FBBB är 

detta en fråga som diskuteras på ledningsgruppsnivå med samtliga delprojektledare. Tre workshops 

har också genomförts med samtliga delprojektledare för att diskutera potentiell samverkan mellan 

delprojekten där några samverkanspunkter identifierades samt att diskutera systematiskt lärande i 

projektet. En tematisk workshop/redovisning har också genomförts med projektdeltagare i projekt 

kopplade mot nybyggnation. 

 

Vid workshopen med tema systematiskt lärande så togs ett antal knäckfrågor upp som behöver 

diskuteras och tas hänsyn till vid skapandet av denna typ av innovationsprojekt för att öka på 

samverkan. Några av de knäckfrågor som togs upp var: 

- Hur minimera byråkrati i både ansökningsprocess och projektgenomförande 

- Hur tar man in kunskap från genomförda projekt i kommande projekt 

- Hur konkretisera i projekten och främja en anda av öppenhet/samarbete 

- Hur hantera olika intressenters förväntningar och prioriteringar 

 

Den sista knäckfrågan diskuterades vidare för att få större förståelse där några punkter kom upp 

såsom begreppet innovation i en på många sätt mogen bransch (stegvis innovation) och 

tidsperspektivet mellan att börja diskutera ett projekt tills projektstart – förutsättningarna har i 

många fall förändrats. Detta arbete har också förts vidare in i BioInnovations ledningsarbete och har 

delvis påverkat BioInnovations fortsatta arbete. 

 

Några förslag till förändringar kopplat mot BioInnovation är att försöka korta ledtiderna från 

diskussion om projekt till genomförande, kanske också hitta andra finansieringsformer med snabbare 

beslutsvägar. En annan punkt behandlar relationen mellan forskningsutförare och behovsägare där 

närmare kommunikationsvägar behöver skapas för att ge större förståelse för varandras roller och 

villkor i innovationssystemet. Det finns också ett behov av att tydligare kommunicera villkoren för 

våra projekt. 

 

En gemensam workshop med Tema: Nybyggnation genomfördes 2017-06-14 i Växjö med drygt 35 

deltagare. Under dagen presenterade Jerker Lessing från BoKlok och Johan Thorsell från Växjö 

kommun varför de som behovsägare var med i FBBB och vilka resultat de ser av projektet så här 
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långt. Båda två underströk vikten av att vara med för att se var utvecklingen är på väg och kunna ta in 

viktiga delar i sin interna utvecklingsprocess.  

Under hösten 2017 genomfördes en workshop med delprojektledarna för att diskutera 

kunskapsspridning under projektets sista år. Redovisning kommer att ske vid ett flertal ställen under 

hösten 2018 för att nå en bredare intressegrupp. Projektresultat kommer att presenteras vid följande 

tillfällen: 

NTTs träkvalitetsdag 17 oktober, Lidingö 

Digitalisering i träkomponentindustrin – så kundanpassar du försäljning och offert 
 (Slutrapportering från projektet Framtidens biobaserade byggande och boende) 
 Olof Broman, LTU 
Digitalisering i trähusindustrin ger flöde för skräddarsydda träprodukter 
 (Slutrapportering från projektet Framtidens biobaserade byggande och boende) 
 Gustav Jansson, LTU 

Stora trähusdagen 18 oktober, Lidingö 

Framtidens ytterväggar och bjälklag –  bättre och tunnare än idag 
 (Slutrapportering från projektet Framtidens biobaserade byggande och boende) 
 Eva Fruhwald-Hansson, LTH och Jörgen Olsson, RISE 
Höga hus i trä – rätt byggsystem för rätt byggnadshöjd 
 (Slutrapportering från projektet Framtidens biobaserade byggande och boende) 
 Anders Gustafsson, RISE 

Wood Building Nordic, 27-28/9 Växjö (Wood Building summit) 

Monter är bokad på huvudytan. 

Gustav, Anders/Marie, Jörgen inbokade för presentationer. 

Utvecklingsområden framåt 
Under våren 2018 har också diskuterats vilka områden där behov finns av fortsatt utveckling framåt. 

Följande teman diskuterades som viktiga utvecklingsområden: 

1. Cirkularitet – Vad innebär cirkularitet och återanvändning för träbyggindustrin, vilken skala 
räknar man med återanvändning (material, element, byggnadsnivå?) vad får detta för 
konsekvenser för nybyggnation, spårbarhet, digitalisering. Hur klara men transporter, 
förvaring, kontroll av material. Materialkombinationer? Affärsmodeller? 

2. Förtätning – Vad innebär förtätning av våra städer fördelar/nackdelar. Transporter, logistik, 
förtillverkning, ljudproblematik, BIM, uppmätning, miljöfrågor, affärsmodeller. Koppling till 
påverkan på de boende, i de äldre och nya byggnaderna. 

3. Hälsa -  Vad innebär ett ökar träbyggande för hälsan. Hur stora är fördelarna med trä i 
livsmiljön?  

4. Automatisering/Digitalisering -  Vad kan göras för att göra processerna ännu effektivare, rätt 
råvara in och ut ur sågen till rätt produkt, vilken grad av förtillverkning ska man ha 
(Byggandets Autoliv), hur effektivisera produktionen från ritbord till färdig byggnad. 

5. Hybridkonstruktioner -  kombinationer av material på olika skala. Är detta ett bra sätt att få 
ut mer trä i byggandet hos de stora entreprenörerna? Vilka nya frågor dyker upp när man 
kombinerar olika material. 
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Rapporter för delprojekten 
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Delprojekt 1.1 – Beslutsstöd för upphandling av 

gröna byggnadsprojekt 

Mål och syfte med delprojektet 
Delprojektet syftar till att skapa en beslutskatalog för upphandling av långsiktigt hållbara 

(miljömässigt, socialt och ekonomiskt) byggnadsprojekt. Det syftar vidare till att identifiera och skapa 

affärsmöjligheter för den biobaserade skogs- och träindustrin med ett ökat fokus på industriella 

metoder och biobaserade träkonstruktioner. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 

• Förslag och beslut om byggprojekt att studera. Totalt 10 stycken 

• Diskussion och sammanställning av frågeformulär. Modifierat efter första omgångens intervjuer 

• Inbokning och genomförande av första omgångens intervjuer (Växjö 3st, Falun 2st och Skellefteå 

5 st) 

• Inbokning och genomförande av andra omgångens intervjuer (1st i Växjö och 3 st i Skellefteå) 

samt komplettering av första (telefonintervjuer och maildiskussioner) 

Aktiviteter sista perioden 

• Analys av insamlad data och framtagande av preliminära resultat har skett under perioden Q4-

2017 och Q1 2018.  

• Löpande kontakt med deltagande organisationer och företag för uppdatering av insamlad 

information.  

• Deltagande vid workshop i Skellefteå kommun om utveckling av träbyggstrategi.  

• Planering för liknande aktiviteter i Växjö och Falu kommun. 

Resultat från genomförda aktiviteter 
• Färdigställt frågeformulär 

• Genomförda intervjuer. 100% klart i Växjö, 90 % i Skellefteå och 80 % i Falun 

• Planering för tre (3) populärvetenskapliga rapporter samt tre vetenskapliga artiklar. Arbetet 

påbörjat. Slutrapport under framtagning 

• Genomförd strategidiskussion i Skellefteå 
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Läge i förhållande till tidplanen 

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Förväntat resultat är en beslutskatalog för upphandling av byggnadsprojekt där hållbarhetsaspekter 

utgör en del och hur värde för slutkunden skapas. Beslutskatalogen innebär en processmodell för 

kartläggning, sammanställning och tillvägagångssätt för att hantera olika omvärldsfaktorer och dess 

påverkan på genomförandet av upphandlingen. Delprojektet förväntas ge exempel på tekniska 

lösningar och affärskonstellationer för identifierade omvärldsfaktorer med effekten ökade 

möjligheter att välja ett träbaserat alternativ vid nybyggande, påbyggnad/ombyggnad och renovering 

dvs., vilka steg kan tänkas ingå i en beslutsprocess, vilka faktorer är viktiga att relateras till och inte 

minst hur sker ett ökat lärande i den upphandlande organisationen. Under projektets gång har 

förväntat resultat utökats till att också inkludera utvecklat samarbete mellan deltagande kommuner, 

ny kunskap till deltagande företagare och idéer för hur beslutskatalogen ska spridas. 

Resultat hittills är en ökad kunskap bland kommunala beställare om hur upphandling av gröna (trä-) 

byggprojekt kan gå till. Det gäller inte bara de ingående kommunerna (3 st) utan i varierad grad även 

andra exv. Trästad Sveriges kommuner.  

Resultatspridning 
• Preliminära resultat och informationsspridning 

o Växjösamtalet i november 2016 

o Tre artiklar i tidningen Norran (Västerbotten) 

o Byggdialog Dalarna med ett 60-tal deltagare i april 2017 

o Arbetsgrupp vid Samhällsbyggnadsenheten i Skellefteå inklusive inbjudna gäster i maj 

2017 

o Styrelsemöte CBBT i maj 2017 

o Växjö kommuns seminarium ”Varför ska en kommun bygga med trä” vid Almedalen i juli 

2017  

o Lejonfastigheter, Linköping om Hållbart byggande i augusti 2017 

o LINK Arkitektur i Lidköping om hållbart byggande i september 2017 

o Presentation av preliminära resultat vid Wood Building Summit i Skellefteå i november 

2017 

o Presentation av resultat vid Bioinnovations årsmöte i november 2017 

o Presentation och workshop i Skellefteå i mars 2018 

o Samtliga deltagare har löpande fått information om hur arbetet fortskrider 
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Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 

Konferensartiklar 

Rapport 
Rapport är under framtagande och planeras klar för publicering under Q2 2018 

Avhandlingar/examensarbeten 

 
TRL-nivå före och förväntat efter projekt: Ej applicerbart 

Budget: 1 110 000 SEK 

Partners: Linköpings universitet (Tomas Nord, projektledare), Högskolan i Dalarna, Falu kommun 

– serviceförvaltningen, Skellefteå Kommun – samhällsbyggnadsenheten, Polaris AB (Numera 

Skellefteå Industrihus AB), Växjö Kommunfastigheter AB. 
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Delprojekt 1.2 - Klimat- och affärsmässig nytta 

med biobaserade byggnader i ett 

livscykelperspektiv 

Mål och syfte med delprojektet 
Delprojektet syftar till att analysera den långsiktiga miljöpåverkan av olika byggnadsmetoder med 

alternativa projekterings- och produktionsalternativ samt materialval och byggplatssystem. 

Delprojektet syftar som i ett andra steg att bedöma affärsnyttan med olika konstruktionslösningar 

och affärsrelationer mellan beställare, entreprenör och materialleverantör. Målet är att ta fram 

robusta metoder för bedömning av klimat- och affärsnytta av biobaserade produkter och system. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 
- 3 st. arbetsmöten 

- Arbetat fram mall för datarapportering 

- Det samlas löpande in data från byggprojektet.  

- Utifrån data från mark- och bottenplatta har det utförts en testberäkning för att säkerställa 

att den data som rapporteras är tillfredsställande. 

- Utifrån den nya insamlade data under perioden har det utförts en revision av tillgänglig data 

och behov för komplettering som har skickats till Peab och Vasakronan. 

  
Figur 3. Arkitektritningar på den byggnad som används som demonstrationsexempel i delprojektet 

(Bilder från Vasakronan). 
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Aktiviteter sista perioden 
- 1 st. arbetsmöte. 

- Kompletterat med data som uppkommit i byggprojektet. 

- Skapat program för att beräkna LCC. 

- Uppdaterat arbetsmetodiken för hur byggnadsdata ska hanteras i LCA. 

Resultat från genomförda aktiviteter 
Vi har kommit överens om en mall för datarapportering och ett arbetssätt för att hantera mallen. 

Levererad data har testats och utvärderats för att se till att beräkningar kan utföras med godtagbar 

precision. Datainsamling och revision av levererad data för att identifiera behov för kompletteringar 

utförs löpande. Metodiken för hur data ska hanteras i LCA och LCC har uppdaterats utifrån 

erfarenheter av testberäkningar. 

Läge i förhållande till tidplanen 
Projektet följer gällande tidplan. 

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Resultaten från beräkningarna kommer att analyseras för att hitta de väsentliga skillnaderna mellan 

byggnaden med betongprefabricerade element och den med träbaserade element. Miljöanalysen 

kommer att kompletteras med analys av LCC-beräkningar. Utifrån detta kommer det föreslås 

åtgärdsförslag för att ytterligare förbättra processen att producera träelement. 

Löpande datainsamling och revision bidrar till en snabbare och smidigare utförande av LCA 

beräkningar. Att identifiera brister i redan levererad data förbättrar dataflödet från byggprojekt till 

LCA projektgruppen. Detta påverkar projektets genomförande positivt.  

Resultatspridning 

Publikationer 

 
TRL-nivå före och förväntat efter projekt: Före TRL 3, efter TRL 7 

Budget: 2 942 000 SEK 

Partners: RISE Research institue of Sweden (Peter Ylmén, projektledare), Vasakronan Trähus AB, 

Linköpings universitet, Högskolan Dalarna 

 



   
 

17 
 

Delprojekt 2.1 - E-handelns möjligheter för nya 

affärsmodeller  

Mål och syfte med delprojektet 
Projektets mål är att identifiera hur E-handel och digitalisering påverkar snickeriindustrins 

affärsmöjligheter och vilka resurser och förmågor som skall utvecklas för en nationell och 

internationell marknad. Utförarna skall tillsammans med snickeriföretagen stödja och skapa 

förutsättningar att komma in på e-handelsförsäljning. Detta kommer att leda till att snickeriindustrin 

skall kunna stärka sina marknadsandelar genom att nå en större marknad och försäljningsvolym ända 

ut till exportförsäljning. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 
Slutfört/sammanställt och rapporterat är sammanfattning av nulägesanalys vid följande företag: 

Vindelåns Snickeri AB, Nya Norrlist AB, Drömtrappor AB, Snidex AB och SSC Skellefteå AB. Företagen 

har fått en dokumenterad bild av sin verksamhet och behov av digitaliseringslösningar. 

En gemensam workshop för delprojekt 2.1 och 2.2 genomfördes den 1 mars 2017. Drygt 20 företag 

inom trämanufaktur deltog. De ämnen som behandlades var (1) E-handel för det stora och lilla 

företaget (2) BIM ur ett föreskrivarperspektiv, (3) BIM ur ett producentperspektiv, (4) 

handelsmönster för snickeriprodukter och (5) kundpreferenser för interiört trä. Intresset och 

engagemanget var stort bland de deltagande företagen. 

Handelsmönsters riktlinjer fastställda och godkända av referensgruppen. Marknadsförutsättningarna 

för ett antal stapelprodukter finns sammanställda och arbetet drivs vidare med snickeriprodukter. 

Preliminära resultat  är avrapporterat till företagen vid den genomförda workshopen. 

Aktiviteter senaste perioden 
Rapportskrivning av arbetet med handelsmönster. Besök på företagen har gjorts  för att följa 

upp/fortsätta det framåtsyftande arbetet som grundlades vid nulägesanalyserna tidigare i projektet. 

Likaså gällande förändrade affärsmodeller pågår arbete tillsammans med deltagande företagen. 

Planering av workshop nr 2. Den riktar sig till företag inom regionens snickeriindustri där resultat från 

projektarbetet inom 2.1 och 2.2 skall aktualiseras. Grov plan på innehåll: 

 (1) Handelsmönster: Redovisning av genomgång av handelsmönster för ett antal viktiga 

snickeriprodukter för ROT-sektorn. (2) Snickeriföretagens behov av ökad digitalisering (resultat 

nulägesanalyserna). (3) Snickeriföretagens behov av förändrade affärsmodeller vilket följer av ökad 

inriktning mot e-handel. Behovsbild samt olika nivåer av E-handelsplattform. (5) Bussiness Sweden 
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om exporthandel samt kapitalförsörjning i samband med investeringar i förändrade affärsmodeller 

och ökad digitalisering.  

Resultat från genomförda aktiviteter 
1. Nulägesanalyser:  Resp. undersökt företag har fått sin verksamhet och sina behov av ökad 

digitalisering belyst. Företagsspecifik rapport levererad tillsammans med  muntlig 

genomgång på resp. företag.  

2. Handelsmönster: Genomgång, datainsamling och analys gjord  av handelsmönster för ett 

antal viktiga snickeriprodukter för ROT-sektorn. Rapportskrivning pågår. 

3. Behov av förändrade affärsmodeller. Som en följd av  aktivitet 1 arbetar vi vidare med detta 

tillsammans med företagen. 

4. Workshop 1. Återkoppling av resultat från projektet  till fler företag än de analyserade. 

Läge i förhållande till tidplanen 
Delprojektet följer tidplanen för handelsmönster och nulägesanalys samt årlig workshop. 

Diskussioner har påbörjats ang. Ide’skisser till E-handelsplattform  skall visas exempel på i samband 

med kommande Workshop. Analys av handelsmönster i princip klart. Vidareutveckling av 

partnerföretagens digitala kommunikation med sina kunder sker i företagens regi men med 

influenser av projektets resultat. Detta har startats och har för några företag slutförts. 

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Företagen har fått en dokumenterad bild av sin verksamhet och behov av digitaliseringslösningar. 

Dessa förväntas utvecklas till produkter och tjänster som förändrar och effektiviserar dagens arbete 

(förtillverkning, informationsstöd, samverkan). Tydliga roller i processen är definierade. Hjälpmedel 

baserade på dagens teknik (IT-stöd) finns för att underlätta för SME-företagen. Effekten är snabbare, 

säkrare och mer kundanpassade renoveringsarbeten där träprodukters anpassningsförmåga är 

förutsättningen. På sikt förväntas ökad export för en inhemsk snickeriindustri, samt ökad samverkan 

mellan aktörer i trävärdekedjan. 

Resultatspridning 
De workshopar som görs tillsammans med inbjudna SME inom svensk snickeriindustri är främsta 

focuserade resultatspridningen  i projektet.  Rapporterna som skrivs i projektet avses spridas via 

BioInnovations hemsida/nätverk. Kunskapsdelning till i projektet deltagande företag sker 

kontinuerligt i projektarbetet (nulägesanalys samt affärsmodeller). 

Resultatspridning har skett till styrelsen vid de 4 genomförda styrelsemöten som vi har haft;  9 

februari, 22 mars och 23 augusti 2016 samt 10 mars 2017 (justerade protokoll finns).  Nästa 

styrelsemöte planeras i samband med workshop 2. Vid besök och kontinuerlig telefonavstämning 

med respektive företag har resultaten även spridits. 
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Publikationer 

Företagsspecifika rapporter är gjorda i samband med nulägesanalyserna av de fem företagen 

i projektet. Dessa är ej till för att spridas. 

Rapporten om handelsmönster kommer vilken kommer vara en publik rapport. 

 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 5  TRL 7 

Budget: 7 039 358    SEK 

Partners: Träbransch Norr, Nya Norrlist AB, SSC Skellefteå AB, Snidex AB, Trätrappor Norsjö AB, 

Vindelåns snickeri AB, Luleå tekniska universitet (Dick Sandberg, projektledare), Linköpings 

universitet 
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Delprojekt 2.2 - Kundpreferenser för synligt trä 

på olika marknader 

Mål och syfte med delprojektet 
Huvudmål är att identifiera olika marknaders krav och förväntningar på svenskt furuvirke för olika 

applikationer, främst interiöra produkter för byggande och boende. Målet är också att utveckla råd 

och anvisningar för hur furuprodukter skall anpassas för såväl olika marknader som olika produkter 

samt behovsbilden avseende teknisk specifikation, information, visualisering m.m. vid E-handel. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 
Under perioden har arbete utförts inom följande huvudområden:  

1. Undersökningar av slutkunders preferenser för synligt trä, främst furu.  
Aktiviteten består av en serie av preferensundersökningar. Dessa görs i utvecklingssteg. 
Första studien är en övergripande enkätstudie med fokus på människors åsikter och 

förutfattade meningar om trämaterial som interört material. Förintervjuer har gjorts av 

genomförandegruppen och sammanställs som input till frågebatteri till studie nr 1. En 

webenkät distribuerades ut via mail i december -16 och avslutades i slutet på januari 2017. 

Ca 260 personer svarade. Rapport klar och en blänkare och referens till rapporten kommer i 

nästa nyhetsbrev – BioInnovation. Återkoppling av resultat är gjord vid genomförd workshop. 

Andra studien är i stort sett klar för lansering. Det är en internationell studie(webenkät) om 

preferenser för interiört trä i hemmiljö. Länder som skall studeras och jämföras är Sverige, 

Norge, England, Tyskland, Polen & Spanien.  Frågebatteri , 3D-renderiade bilder samt layout 

har tagits fram av arbetsgruppen och under perioden har ett 20-tal arbetsmöten hållits. Sista 

finslipning görs innan upphandling av tjänst av datainsamlingen i de olika länderna. Den 

riktar sig till 5-7 länder i Europa  för att studera skillnader i preferens för hur mycket och var i 

rummet kunderna önskar trä. 

2. Återkommande workshop och kunskapsdelning med företagsintressenterna  
En gemensam workshop för delprojekt 2.1 och 2.2 genomfördes den 1 mars 2017. Drygt 20 

företag inom trämanufaktur deltog. De ämnen som behandlades var (1) E-handel för det 

stora och lilla företaget (2) BIM ur ett föreskrivarperspektiv, (3) BIM ur ett 

producentperspektiv, ( 4) Handelsmönster för snickeriprodukter och (5) kundpreferenser för 

interiört trä. Intresset och engagemanget var stort bland deltagande företag. 

Nästa workshop blir i kvartal 3. Innehållet planeras tillsammans med delprojekt 2.1 eftersom 

det är samma sme-snickeriföretag som är intressenter. Planerat innehåll är: (1) 

Handelsmönster: Redovisning av genomgång av handelsmönster för ett antal viktiga 
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snickeriprodukter för ROT-sektorn. (2) Snickeriföretagens behov av ökad digitalisering 

(resultat nulägesanalyserna). (3) Snickeriföretagens behov av förändrade affärsmodeller 

vilket följer av ökad inriktning mot e-handel. Behovsbild samt olika nivåer av E-

handelsplattform. (5) Bussiness Sweden om exporthandel samt kapitalförsörjning i samband 

med investeringar i förändrade affärsmodeller och ökad digitalisering.  

Aktiviteter sista perioden 
Följande aktiviteter planeras till sista perioden 

1. Analys av resultaten samt rapport från konsumentstudie 2. 

2. Slutrapportering till företag samt till BioInnovation. 

Resultat från genomförda aktiviteter 
Struktur och kvalitativ input och ramverk för att skapa frågebatteri och metodik för en första 

preferensstudie. Första enkätstudien är genomförd och rapporterad. Rapport på svenska färdigställd.  

Workshop nr 1 med kunskapsdelning med träindustrin genomförd. 

Delresultat i form av en webenkät  för studie 2 i stort sett färdig för lansering. 

 Återkoppling och kunskapsöverföring till regionens företag sker dels vid aktivitet 2; årlig arbetsdag 

med brukargrupp och övriga intressenter och dels löpande vid styrelsemöten. Via rapporter och 

konferenser kommer resultaten att få vidare spridning. 

Läge i förhållande till tidplanen 
Projektläget är gott och fortgår enligt plan där vi under 2018 fortsätter att fokusera resurserna på 

aktivitet  1 och 2. Studie två (den stora) kommer att lanseras under detta kvartal och analyseras till 

hösten. 

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Slutresultat är att snickeriindustrin får tillgång till resultatet av två genomförda konsumentstudier 

vilket ger dem kvalitativ input hur de skall vidareutveckla sina produkter för interiöra ändamål både 

för den svenska marknaden men också för export. Konsumentstudierna är stora och generella vilket 

borde gagna alla storlekar på snickeriindustriföretag. Resultaten ger också indikationer till hur och 

vad som ger mervärde för kunderna.  

Resultatspridning 
Rapporterna (på svenska) från de två konsumentstudierna kommer innan projektet är slut att vara 

klara och distribueras till svenska snickeriföretag. Spridning kommer också ske genom nätverken 

BioInnovation FBBB, Svenskt Trä, Skogsindustrierna, TräbranschNorr och TräCentrumNorr. 

Resultaten presenteras också muntligt vid de workshops med företag som genomförs i projektet.  
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Publikationer 

Konsumentstudie nr 1 är klar och är sänd till BioInnovation FBBB: 

 

[1] Markström, E., Bystedt, A., Fredriksson, M. & Sandberg, D. (2016). Perceptions of 
Swedish architects and contractors for the use of bio-based building materials. In: 
Eds. Kutnar A., Schwarzkopf M., Burnard M., Sebera V. & Troppová E. (Eds.). 
Proceedings of the COST Action FP1407 2nd Conference – Innovative production 
technologies and increased wood products recycling and reuse, Brno, Czech 
Republic, September 29-30, pp. 19-20. 

[2] Markström, E., Bystedt, A. & Sandberg, D. (2017). Prospects for an increased use of 
bio-based building materials in Sweden. In: Proceedings of the COST Action FP1303 
Design, Application and Aesthetics of bio-based building materials. February 28-
March 1, Sofia, Bulgaria. pp. 11-12. 

[3] Kitek Kuzman, M., Haviarova, E. & Sandberg, D. (2017). Architects´ perception of 
modified wood: a parallel study in selected countries in Europe and selected 
regions in USA. In: Tondi G, Posavčevič M, Kutnar A, Wimmer R (Eds.) Proceedings 
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of the COST Action FP1407 3rd Conference – Wood modification research & 
applications. Kuchl, Austria, September 14-15, pp. 151-152.  

[4] Kitek Kuzman, M. & Sandberg, D. (2017). Comparison of timber-house technologies 
and initiatives supporting use of timber in Slovenia and in Sweden: the state of the 
art. iForest, 10:930-938. 

[5] Markström, E., Kitek Kuzman, M., Bystedt, A., Sandberg, D. & Fredriksson, M. (2018). 
Swedish architects view of engineered wood products in buildings. Journal of 
Cleaner Production, 181:33-41. 

 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 5  TRL 7 

Budget: 5 332 818 SEK 

Partners: Svenskt Trä, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna, Träbransch Norr, SSC Skellefteå AB, 

Luleå tekniska universitet (Olof Broman, projektledare), Linköpings universitet 
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Delprojekt 3.2 – Informationsflöde för 

produktionssystem  

Mål och syfte med delprojektet 
• Projektet ska identifiera ett arbetssätt att använda CAD-systemen så att design automation 

och maskinstyrning tillsammans ger en säkrare och snabbare uppdaterad informationsmängd 

i projekteringen och mot fabriksproduktion.  

• Projektet ska identifiera ett arbetssätt att använda CAD-systemen så att maskinstyrning och 

operatörsbeskrivning tillsammans ger en snabbare och måttsäkrare montering i produktion. 

• Tiden ska ge utrymme för att operatörer i projektering och produktion skall kunna säkerställa 

takten samt ge utrymme för erfarenhetsåterföring mellan projekt och tillbaka inom 

projekten till projektering, inköp, logistik och ledande funktioner.  

Delprojektet är delat i två delar under testfasen; en med sikte på Designautomation med 
Maskinstyrning CAD/CAM och en med sikte på kopplingen mellan maskinstyrning och 
operatörsbeskrivning av projektunika objekt från underleverantör.  

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 

• Workshop (företag+akademi) Plattformar och informationsflöden (Nässjö) 

• Workshop (företag+akademi)PLM och informationsflöden (Nässjö) 

• Workshop (företag+akademi) Effektivare produktion – nya IT-system (Växjö) 

• Workshop (akademi) kring objektstrukturer och digitala system som ska stödja gränssnittet 

mellan projektering och inköp för produktion (Jönköping) 

• Omvärldsanalys av system för att koppla CAD mot olika affärssystem.  

Aktiviteter tom Q4 2017 och Q1 2018 

• Workshop (akademi) kring objektstrukturer och digitala system för gränssnittet mellan BIM-

objekt för produktion i fabrik (Luleå). 

• Kartläggning informationsflöde projektering produktion. Genomförts  via platsbesök Derome 

Plusshus, Derome A-Hus, Eksjöhus och Lindbäcks Bygg med intervjuer och observationer.  

• Studien är utformad kring framtagandet av en demonstrator som avser att belysa en tänkbar 

arbetsprocess för att omstrukturera informationen i en BIM-modell i enlighet med en BOM-

struktur. Testet av demonstratorn har än så länge utförts på flerbostadshusprojekt från 

Lindbäcks Bygg och Derome Plusshus. Syftet är att visa på hur informationsmängden för en 

volymproduktion kan brytas ner och möjliggöra spårbarhet igenom relationer. 
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Informationsstrukturer som styr maskinutrustning eller det operativa arbetet i produktion har 

kartlagts hos Lindbäcks Bygg eftersom ett pågående arbete genomförs med att dokumentera ett 

standardiserat arbetssätt (SOB:ar). Parallellt med Lindbäcks har Derome Plusshus påbörjat 

motsvarande utvecklingsarbete. SOB:ar kommer att vara som underlag i den demonstrator som 

utvecklas för projekt 3.2 och 3.3 inom FBBB. Operatörsbeskrivningar i form av arbetsinstruktioner ska 

visualiseras med hjälp av den PLM-demonstrator som utvecklas för två olika stationer i produktion 

där samtliga flöden möts (se figur 1). 

 

Figur 1. Kombinationen av olika informationsflöden för produktionssystem  

 

Avsluting av maskinstyrning hos Flexator och Ingarps genomfördes under Q4 2017 där applikationer 

för CAD-programvara paketerades och dokumenterades. 

Resultat från genomförda aktiviteter Q4 2017 till Q1 2018 
Utvecklingen av automatisk maskinberedning beskriver ett motsvarande informationsflöde som 
verkstadsindustri har beskrivit. För industriella byggare medför det begränsade utbudet av 
fleroperationsmaskiner att stegen kan automatiseras mellan CAD och CNC-maskin. Steg mellan 
modellering (CAD-system) – geometrianalys (CAD-plugin) – kodgenerering (CAD-plugin) 
identifierades som väsentliga för utvecklingen av testmiljö. 
 
Processen för att utveckla och producera trähus består av många parallella discipliner som alla är 

beroende av samma information; information om kundanpassade objekt är svåra att följa och 
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hantera genom produktion. Automatisering av både benämning och bearbetning av dessa objekt är 

viktig för att minska belastning och stötta kvalitet på leveranser från projektering. Med hög grad av 

automatisering och med ett automatiserat CAD-system kan komponenter skapas varje gång ett 

projekt modelleras. Kommunikationsformat mellan systemen är inte standardiserat ännu och det 

saknas standardiserade arbetsprocesser för att kommunicera automation med underleverantörer, 

exemplet vid Ingarps trä. Inom projektet har kunskap om att ta fram automation erhållits men även 

kunskap om det mänskliga gränssnittet som behöver hanteras vid överföring och kravställning av 

informationsutbyte. Ett standardiserat flöde inom en organisation kan inte skapa skaleffekter om 

inte omkringliggande leverantörsnät är analyserat utifrån effektivt informations flöde.  

Koppling mellan projektering byggare till underleverantör har visat på hur automation kan 

effektivisera processen. 

  

Figur 2. Högben i CAD-miljö med utvecklad geomtrianalys. Exempel inom Flexators förbearbeteade 

komponenter. 

Geometrianalys som verktyg vid automatisk maskinberedning innebär att bearbetningsoperationerna 

analyseras mot den modellerade geometrin (högbenet) och ger förslag på en maskinbearbetningskod 

som kan simuleras hos byggaren innan den skickas till underleverantör (se Figur 2 och 3). 
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Figur 3. Högben i CAM-miljö med automatgenererade operationer. (exempel Hundegger) 

Resultat från genomförda aktiviteter fram till Q3 2017 
• Omvärldsanalysen visar på att de CAD/CAM-system som finns på marknaden inte är fullt 

anpassade för den produktion som företagen har. Anpassningar måste göras för varje 

verksamhets samlade plattform för tillverkning av byggnader. 

• Randek-export genomfördes under januari 2017 där reglar, skivor genomfördes mot ett 

byggprojekt inom Lindbäcks produktion. Resultatet visade på att funktionalitet inom 

Revit+MWF kan användas inom industriellt träbyggande för att effektivisera hanteringen av 

objekt mellan projektering och maskinstyrning i produktion.  

• Utvärderingen av CAD-plattformen (Revit+MWF) visar på möjligheter till att användare kan 

anpassa sina fördefinierade regler gällande regel- och skivpositionering och vissa 

knutpunkter. 

• Resultat har visat på hur tillhörande information till objekt kan visualiseras med hjälp av 

Virtual reality-miljöer. Strukturen för hur informationen i objekt lagras tillsammans med den 

geometriska modellen har betydelse för presentation men även då styrfiler ska skickas till 

maskinbearbetningen.  

• Att hämta objekt-ID från BIM-modeller i CAD fungerar och kan följa recept för att till exempel 

styra maskiner för bläckstråleutskrifter på trävaror från underleverantörer (se Figur 4). 

• Bill-of-materials (BOMs) som struktur för informationshantering inom träbyggande för 

produktionsautomation/operatörsinstruktion. 
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Figur 4. Bläckstråleutskrift av objekt-ID på högben inom Flexators komponenter. 

 

Läge i förhållande till tidplanen 
I förhållande till den övergripande tidplanen följer projektet delmål gällande aktiviteter. 

Publikationer i form av vetenskapliga resultat överträffar målen.  

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Testfasen har som syfte att leda till ett generellt arbetssätt (metod) med CAD-programvara som ger 

en effektivare projektering och säkerställa funktionalitet för produktion med maskinstyrning och en 

effektivare mätning och uppregling i produktion gällande tid och mått-toleranser. Utveckling av 

metoder för projektering som följer och stödjs av fördefinierade standarder i plattformen, gällande 

byggnadens utformning och funktion. Utveckling av 3D-instruktioner till operatörer förförtillverkade 

material för produktion förenklar montage. Ett mer sömlöst flöde genom det industriella byggande 

kan testats och utvecklas för ett effektivare flöde både digitalt och produktionsmässigt (material). 

Hittills har projektet gett bidrag till kunskap om hur olika CAD-programvaror kan kopplas mot olika 

maskinstyrningar samt hantering av unika objekt inom flödet ska hanteras för maskinstyrning. 

Kunskap om designautomation har identifierats och presenterats för ingående aktörer. Detta utifrån 

vilken grad av fördefinition som de industriella byggarna har i sitt produkterbjudande. Bidrag inom 

vetenskapliga publikationer har haft fokus på inbyggd energi, design-automation och fördefinition 

inom första halvan av projektet. 

Upphandling av extern konsult som utvecklar PLM-demonstrator för att simulera informationsflödet 

mellan projektering och produktion för operatörsbeskrivningar. Intervjuer med samtliga företag inom 

3.2 har genomförts för att kartlägga vilka stöd som finns kring det standardiserade 

produktionsarbetet och identifiera arbetsmoment som ska stöttas genom ett standardiserat 

arbetssätt.  

Effekter som projektet bidragit med: 

Företagen beskriver att projektet bidragit med kunskap om stödjande system för informationsflöden.  

Men enligt dem är närvaron och frågeställningar kring standardiserat arbetssätt det störst bidraget 
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för produktion. Effekter av projektet är att två av företagen har utvecklat egna IT-system för att 

stötta det operativa arbetet i fabrik samt att ett forskningsprojekt inom Smart Built Environment 

(Uppkopplad byggplats)vidareutvecklats från projektet, vilket ger möjligheten till vidareutveckling för 

IT-stöd för byggplats. 

Resultatspridning 
I samband med intervjuer och platsbesök har resultatspridning skett hos företagen under Q4 2017.  

Resultatspridning har genomförts under workshopparna inom perioden Q4 2017 och Q1 2018. 

I samband med industriworkshop den 13 juni 2017 ”Nybyggnation i trä” så fokuserades arbetet på 

Effektivare produktion – nya IT-system. Resultatet från workshoppen visar på behovet av 

objektstrukturer för att hantera ritningslös produktion. Montageinstruktioner med filmer eller VR/AR 

som underlag identifierades. 

Akademisk workshop ”Objektstrukturer” genomfördes den 14 september 2017 med syfte att 

definiera begrepp för informationsflöden inom industriellt husbyggande i trä. Baserat på utfallet från 

industriworkshoppen i juni diskuterades och analyserades olika objektstrukturer för projektering och 

produktion i benämningarna bill-of-materials (BOMs).  

Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 
1. Jansson, G., Viklund, E., Olofsson, T. (2018). Artistic and Engineering Design of Platform-

Based Production Systems; A Study of Swedish Architectural Practice, Journal of Buildings, 

volume (8), Special Issue Aesthetics and Design Review: Managing Design Outcomes. 

doi:10.3390/buildings8020034 

2. Mukkavaara, J., Shadram, F., (2017). An Integrated BIM-based framework for the 

optimization of the trade-off between embodied and operational energy, Journal of Energy 

and Buildings, volume (158) 1189-1205.  

Konferensartiklar 
3. Mukkavara, J., Shadram, F. (2017). A BIM-based method for analyzing the trade-off between 

embodied- and operational energy, Proceedings of the 2017 International Conference on 

Construction and Real Estate Management 2017, Guangzhou, China. 

4. Lidelöw, H., Jansson, G., (2017). The effect of pre-engineering on design management 

methods, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean 

Construction 2017, Heraklion, Greece.  

5. Jansson, G. (2016), Flow-Oriented Contracting in Industrialized House-Building, Proceedings 

of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, 

Edmonton, Canada. 
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6. Sandberg, M.,  Gerth, R.,  Lu, W.,  Jansson, G., Mukkavaara, J., Olofsson, T. (2016). Design 

automation in construction: An overview, Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, 

Brisbane, Australia. 

7. Modularization based on commonalities in house-building requirements, 2016, Emma 

Viklund, Marcus Sandberg, Helena Lidelöw and Gustav Jansson, Proceedings of the 2016 

International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, Edmonton, 

Canada. 

Rapport 

Avhandlingar/examensarbeten 

 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 6  TRL 7 

Budget: 3 686 000 SEK 

Partners: Luleå Tekniska Universitet (Gustav Jansson, projektledare), Lindbäcks Bygg, Plusshus 

Derome, Flexator 
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Delprojekt 3.3 – Informationsflöden i 

värdekedjorna 

Mål och syfte med delprojektet 
Arbetspaketetens mål kan kortfattat beskrivas som: 

• Utveckling av standardiserade strukturer för informationsflöde 

• Utveckling av BIM-metoder för industriellt byggande där CAD-system och affärs-system 

tillsammans kan möta olika produktdefinitioner. 

• Identifiera ett arbetssätt att använda CAD-systemen med PLM-system så den 

modellorienterade informationen kan hanteras mellan projektering och materialhantering 

för lagerhantering, produktionsberedning och transport. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 

• Workshop (företag+akademi) plattformar och informationsflöden (Nässjö) 

• Workshop (företag+akademi)PLM och informationsflöden (Nässjö) 

• Workshop (företag+akademi) Effektivare produktion – nya IT-system (Växjö) 

• Workshop (akademi) kring objektstrukturer och digitala system som ska stödja gränssnittet 

mellan projektering och inköp för produktion (Jönköping) 

• Omvärldsanalys av system för att koppla CAD mot olika affärssystem.  

Aktiviteter tom Q4 2017 och Q1 2018 

• Workshop (akademi) kring objektstrukturer och digitala system för gränssnittet mellan BIM-

objekt för produktion i fabrik (Luleå). 

• Kartläggning informationsflöde projektering produktion. Genomförts  via platsbesök Derome 

Plusshus, Derome A-Hus, Eksjöhus och Lindbäcks Bygg med intervjuer och observationer.  

• Studien är utformad kring framtagandet av en demonstrator som avser att belysa en tänkbar 

arbetsprocess för att omstrukturera informationen i en BIM-modell i enlighet med en BOM-

struktur. Testet av demonstratorn har än så länge utförts på flerbostadshusprojekt från 

Lindbäcks Bygg och Derome Plusshus. Syftet är att visa på hur informationsmängden för en 

volymproduktion kan brytas ner och möjliggöra spårbarhet igenom relationer. 
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Figur 1. BIM-modell för ett flerbostadshusprojekt med nedbrytning för hantering av objekt inom 

industriellt träbyggande. 

För att testa hur olika informationsflöden hanteras längs värdekedjorna för industriellt byggda 

bostäder har studien valt att utveckla demonstratorn så att den simulerar och visualiserar 

informationsflödet för två olika produktionslinor med två olika stationer som visualiseras på hur 3D-

CAD-systemet kommunicerar en väggs uppbyggnad, materialplanering och produktionsorder vid 

konfigurerade produkter (se Figur 1 och 2). 

Allt eftersom de industriella husbyggarna strävar efter högre nivåer av automation, med ett sömlöst 

informationsflöde i värdekedjorna, ställs högre krav på hur information struktureras så att olika 

system har möjlighet att möta samma informationsmängd. Inom verkstadsindustrin används system 

såsom ERP, MRP, PDM och PLM för att hantera produktinformation och i dessa system anses BOM 

(Bill-of-material) vara en kärnkomponent i de underliggande informationsstrukturerna. Denna studie 

hade som syfte att utforska möjligheterna med att använda informationen som finns lagrad i BIM-

modeller för att genera BOM:ar. Utvecklingen och testet av demonstratorn visar på hur vi bör kunna 

hantera en större bredd av relationer mellan olika objekt för att bättre kunna stödja industriellt 

trähusbyggande. De möjligheter för relationsstrukturen Projekt – Våningsplan – Element är inte alltid 

tillräckligt om vi vill arbeta mot att skapa BOM:ar där vi vill ha en produktrepresentation med god 

spårbarhet. 

Resultat från genomförda fram till Q1 2018 
Ett antal frågeställningar kring begreppet BOM-strukturer har identifierats. 

• Hur ska en BOM-struktur möta produkterna hos industriella trähusbyggare? 

• Går det att tillämpa någon strukturell representation av BOM:ar (exempelvis Modular BOM) 

för att bättre möta produktionsstrategier hos industriella trähusbyggare? 

• Vem ansvarar för att definiera en BOM och vem kommer att använda dem? 

• Vilka olika BOM-strukturer är intressanta att utnyttja sig utav? 

• Hur kan BOM användas för att brygga olika IT-system – exempelvis BIM och PLM 

• Hur kan våra befintliga CAD- och BIM-system möta BOM:ar? 
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Utifrån dessa frågeställningar är följande resultat intressanta för de industriella byggarna. 

Användandet av BOM och den strukturella representationen av BOM avser användandet av de olika 

formerna, varav vissa beskrivs ovan, såsom E-BOM för design och M-BOM för tillverkning. Den 

strukturella representationen inkluderar bland annat Traditional BOM, Modular BOM och Generic 

BOM. Dessa strukturer existerar då den traditionella BOM-strukturen kan orsaka problem med 

företag som har stora produktutbud. De är alltså anpassade för att bättre stödja olika 

produktionsstrategier, exempelvis breda produktutbud eller modulära produktkompositioner. 

 

Figur 2. VR-tillämpning i projektet för att visualisera flöden och information mellan projektering (E-

BOM, M-BOM) till produktion (P-BOM). 

Resultat från genomförda tidigare aktiviteter Q3 2017 
• Resultat från ett examensarbete visar på hur digital kalkylering mot produktion kan 

genomföras med stöd av BIM-modeller och recept för produktion i fabrik. 

• Omvärldsanalysen har gett en bild för olika PLM-system kan hantera flödet mellan 

projekteringen och inköp för produktion 

• Kunskap från programleverantörer ger en bild av processen varför det är viktigt att ta in 

oberoende aktörer som studerar koppling mellan system 

Resultat från test-fasen visade på följande beskrivningar som relaterar till utmaningar för ett sömlöst 

informationsflöde: 

• Parallella aktörer inom processen är beroende av samma information 

• Återanvändning av dokument och modeller mellan projekten är låg 

• Materialflödet lider ofta av förseningar för produktion 
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• Förbrukningsmaterial och projektmaterial hanteras gemensamt 

• Kommunikation mellan IT-systemen är inte standardiserat 

Hantering av artiklar och objekt längs Objektstrukturer kan baseras på BOMs inom industriellt 

träbyggande. Omvärldsbevakning av system som stödjer olika flöden för produktion beskrivs som 

bill-of-material (BOM) och dess tillämpning av den fasta industrin (Jung et al. 2014). Inom fältet 

product data management (PDM) beskrivs BOM för sales (S-BOM), engineering (E-BOM), material (G-

BOM), manufacturing (M-BOM), process (P-BOM), service (AS-BOM). Eftersom den fasta industrin 

alltmer behöver IT-system som hanterar sökbara objektstrukturer istället för artikelbaserade IT-

system är teorier för objekthantering intressanta även för icke-artikelbaserade eller delvis 

artikelbaserade verksamheter såsom byggande.  

Tabell 1. BOM-strukturer för tillverkande industri (Jung et al. 2014). 

 

Benämning av objekten kan idag genomföras via CAD-program med automatisk uppräkning och 

identifiering av position. Fabriksordning bereds av processberedare för element och volymobjekt 

baserat på E-BOM som resulterar i M-BOM. Idag så benämns objekt i projektering i relation till hur de 

ska produceras (volym-element, vägg-element, fönster-element) se figur 3. 

 

Figur 3. Volymbaserat stomsystem med objektbenämning baserat på 

våningsplan/volym/element/delelement. 

Utveckling av automatiserade objektbenämningar för modellorienterade beskrivningar av byggnader 

genomförs under 2017. Tillämpning och utvärdering av med olika byggplattformar genomförs under 
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hösten 2017 och våren 2018 för att studera och utveckla gränssnitt som ska kommunicera mellan 

projektering, inköp och produktion.  

Läge i förhållande till tidplanen 
I förhållande till den övergripande tidplanen följer projektet delmål gällande aktiviteter. 

Publikationer i form av vetenskapliga resultat överträffar målen.  

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Testfasen har gett ett underlag för att kunna starta demonstrationsprojekt under hösten 2018. 

Funktioner och gränssnitt identifieras och utvecklas för att ge ett sömlöst flöde mellan projektering 

och inköp/produktion. Syftet med resultatet är att eliminera kvalitetsmissar i informationsleveranser 

och uppdatera inköpsunderlag för bättre produktkvalitet och högre flöde genom processen. 

Testfasen har som syfte att leda till ett generellt arbetssätt med CAD-programvaror vilket ger ett 

effektivare flöde av information mellan projektering och styrning av produktion. Dokumentation av 

metoder, digitala lösningar och generella beskrivningar görs för att kunna tillämpa objektstrukturer 

för liknande objekt inom informationsflöde för fabriksproduktion i trä. Ett mer sömlöst flöde genom 

det industriella byggande kan därför testats och utvecklas för ett effektivare flöde digitalt och för 

material vilket följer nya strukturer enligt Industri 4.0. 

Resultaten har visat på olikheter i hur olika industriella husbyggare stödjer informationsflödet. Där 

den BIM-modellerade informationen används i projekteringen så används enbart ett fåtal gränssnitt 

mot inköp och produktion och där stor del manuellt tolkas över till nästa IT-system (inköp, lager, 

produktionsplanering). Möjligheten inom projektet visar på behovet av gemensamma strukturer för  

att kommunicera industriellt byggande, både inom företagen men även via underleverantörer och 

konsulter. Beroende på fördefinitionsgrad och förtillverkningsgrad så påverkas IT-systemens 

tillämpning. Studierna visar på att hög grad av fördefinition inte behöver lika mycket arbete i CAD-

miljö. Men eftersom instruktioner, mängdning, relationshandlingar baseras på ritningar så genomförs 

en stor del i CAD-miljö, både som 2D-modeller och 3D-BIM.  

Resultatspridning 
I samband med intervjuer och platsbesök har resultatspridning skett hos företagen under Q4 2017.  

I samband med industriworkshop den 13 juni 2017 ”Nybyggnation i trä” så fokuserades arbetet på 

Effektivare produktion – nya IT-system. Resultatet från workshoppen visar på behovet av 

objektstrukturer för att hantera ritningslös produktion. Montageinstruktioner med filmer eller VR/AR 

som underlag identifierades. 

Akademisk workshop ”Objektstrukturer” genomfördes den 14 september 2017 med syfte att 

definiera begrepp för informationsflöden inom industriellt husbyggande i trä. Baserat på utfallet från 

industriworkshoppen i juni diskuterades och analyserades olika objektstrukturer för projektering och 

produktion i benämningarna bill-of-materials (BOMs).  
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Publikationer 
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Delprojekt 4.1 – Tunnare, effektivare bjälklag 

Mål och syfte med delprojektet 
Syftet med delprojektet är att ta fram effektivare bjälklag (lägre bygghöjd, längre spännvidd med 

bibehållen prestanda, förbättrad prestanda och bättre robusthet i utförande vid bibehållen 

bygghöjd/spännvidd) och slankare väggar. 

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q1 2018 
Inom projektet har en första workshop genomförts med deltagande parter inom projektet 2016-06-

14 hos Derome, Anneberg. Inför detta möte hade visst underlag tagits fram med kommande krav, 

innovationsmöjligheter inom byggtillämpningar, dvs. nya tekniker som används inom andra 

branscher t.ex. farkostindustrier eller på andra håll i värden. 

Under hösten 2016 togs en State-of-the-art fram inom tre områden. Linnéuniversitets del 

behandlade flanktransmission, med avseende på ljud och vibrationer. SP / RISE del berörde 

direkttransmission av ljud i träbaserade bjälklag. Chalmers del berörde en omvärldsbevakning med 

avseende på innovativa konstruktioner med koppling till träbyggande eller som potentiellt skulle 

kunna gå att använda i träbyggande.  

En andra workshop genomfördes 2017-01-25 på Linnéuniversitet då State-of-the-art presenterades 

och nästa steg i projektet diskuterades. Under våren 2017 genomfördes en parameterstudie rörande 

inverkan av styvhet, massa, dämpning och upplagsförhållanden på direkttransmissionen av ljud 

genom ett bjälklag. Studien genomfördes i detta fall för regelbjälklag av den typ som används i 

volymelement. Resultatet av denna studie presenterades och diskuterades i en workshop 2017-06-

13. Chalmers har tagit fram en beräkningsmodell för optimering av ett sandwich bjälklag baserat på 

en korrugerad fanérskiva i kombination med plana skivor för att skapa en lätt och styv konstruktion 

för ett bjälklag.  

Aktiviteter sista perioden 
Under hösten/ vintern 2018 har vi haft framtagande av innovativa konstruktions-koncept på tunnare, 

effektivare bjälklag. Resultaten från parameterstudie har bidragit med kunskap om vad som tycks 

fungera för att förbättra stegljudsprestanda, och vilka åtgärder som inte ger någon effekt eller till och 

med försämrar. Dessutom har vi lagt till koncept inspirerade av tekniska lösningar i andra branscher 

(t.ex. viskoelastiskt motplåtkoncept från fartygsbranschen, brobyggarteknik). 

Under senhösten 2017 (v. 46, 47) genomfördes mätningar av två olika varianter på ett modernt KL-

träbjälklag på RISE stegljudslabb i Borås (fick låna bjälklaget från projektet JSP2). Ett med 

stegljudsdämpande skikt med pågjuten avjämningsmassa, samt en utan detta. Syftet var att få ett 

referensbjälklag att kunna kalibrerar beräkningsmodellen som vi utvecklat i FEM tillsammans med 

analytisk teori för ljudutstrålning in i rum. Vid konceptberäkningarna kommer överföringsfunktioner 
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och relativa ljudnivåskillnader att jämföras mot dessa beräkningar för att se att relativa skillnader 

stämmer för olika konstruktionslösningar och hur de skulle stå sig i praktiken mot dessa riktiga 

bjälklag. 

Linnéuniversitet har utvecklat en testfixtur under hösten vintern 2018 för att kunna genomföra tester 

av dynamiska egenskaper på knutpunkter. Industrideltagarna bidrar med riktiga knutpunktslösningar. 

Syftet i slutändan är att se hur noggranna man måste vara vid FEM-modellering av knutpunkter för 

att ändå erhålla tillräcklig noggrannhet vid beräkningar. Under det nya året 2018 har upphandling av 

material och byggnation av mättuppställning gjorts (huvudsakligen mars-april) och beräknas vara 

redo för mätningar under slutet av april / början av maj. 

Resultat från genomförda aktiviteter 
State-of-the-art gav deltagande parter en bild av forskningsläget, effekter av olika åtgärder för 

förbättringar av stegljud, standarder, omfattande sammanställning av formler och data för 

konstruktion, möjliga tekniker och konsekvenser av att bygga tunnare bjälklag. 

Beräkningsmodellen för sandwichelementet har använts för att ta fram en optimal geometri baserat 

på minsta möjliga materialåtgång, se Figur 1. 

Parameterstudien för bjälklaget visade på viktiga parametrar att förändra för att åstadkomma rätt 

ljud- och vibrationsegenskaper för bjälklaget, där man kan se att den mest effektiva åtgärden för att 

minska ljudöverföring är att öka massan, se Figur 1.  

 
 

 
 

Figur 1. Till vänster: Tvärsnitt på fanerbaserat biobaserat effektiv sandwich som Chalmers arbetat 

med att utveckla metoder för dimensionering och optimering av. Till höger: Resultat från parameter-

studie där simuleringar används för prediktering av ljudsegenskaperna i träbaserade bjälklagen 

Resultaten från parameterstudien har visat på vilka parametrar som är av avgörande för att utveckla 

nya förbättrade bjälklag. Störst inverkan här visade sig att massan och hur den fördelas för hur den 

påverkar ljudtransmissionen. Vi ser att tilläggsmassa (t.ex. grus) på undertak ger bättre resultat 

jämfört med att t.ex. placera samma massa direkt under yta där man går. Beräkningsmodellen 

behöver dock verifieras via gjorda försök för att kunna ge en mer säker bedömning av ljudisoleringen 

i verkligheten för koncepten. Upplagsförhållanden är också av stor vikt för att studera hur stor andel 
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av ljudet som går via flanktransmission (dvs via väggarna), där styvhet hos knutpunkterna mellan 

vägg och bjälklag är av stor vikt.  

För att kunna göra parameterstyrda beräkningar har en mindre pre-processor utvecklats i Matlab 

som ger beräkningsfiler direkt till FEM-programmet Nastran. Tiden som lagts på detta bedöms vinnas 

tillbaka i antal bjälklagsvarianter och parametrar som kan beräknas i konceptstudien. 

När detta rapporteras så är Linneuniversitets försöksserie för knutpunkter nära att kunna påbörjas. 

Läge i förhållande till tidplanen 
Chalmers framtagande av beräkning för dimensionering / optimering av fanerbaserad innovativt 

sandwichbjälklag har rapporterats och mynnat ut i tidsskriftsartikel (ref 1) före plan, redan efter drygt 

halva projekttiden ca. 

Försöksserie med knutpunkter ligger senare än plan, men mycket resultat från detta kommer att 

erhållas i kvartal två 2018.  

Konceptstudien ligger i princip enligt plan. Även här beräknas resultaten produceras i kvartal 2, 2018. 

Identifiering av vinnande koncept och rangordning mellan dem beräknas kunna göras i slutet av 

kvartal 2. Prototypbjälklag av detta beräknas kunna byggas och testas under kvartal 3 2018. 

 

  

Figur 2. Försöksuppställning för mätning av knutpunktsegenskaper. Excitering sker på en sida av 

knutpunkten och mätning  

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Delprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad konkurrenskraft för träbaserade lösningar i 

byggandet. Slankare, tystare och produktionseffektiva konstruktioner skall kunna utvecklas genom 

bättre kunskap och bättre möjligheter genom simulering av konstruktionernas egenskaper. 

Teoretiskt exempel på bjälklag där detta demonstreras i en prototyp avser vara ett slutmål. 
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Metodik för stegljudsberäkningar i låga frekvenser, som byggindustrin kan lära sig och även tillämpa 

är en bieffekt som projektet också hoppas bidra till. Byggindustrin är i dagsläget inte 

simuleringsinriktad. Simulering av konstruktioners egenskaper kan vara en hjälp och potentiell 

kostnadsbesparare vid produktutveckling även för byggindustrin, och detta är ett steg i denna 

riktningen. 

Chalmers underlag visar att det går uppnå strukturellt effektiva och innovativa 

träfanerkonstruktioner (för tak, ev. väggar och golv) i sandwich.  Parameterstudien har så här långt 

visat vilka åtgärder som ger bäst resultat för att åstadkomma bättre stegljudsisolering i 

volymelement-konstruktioner vilket är tillämpbart för tunnare konstruktioner. 

Resultatspridning 
State of the art från de tre underområdena har presenterats och levererats till projektdeltagarna. En 

del av resultaten hålls inom projektet så att de industrideltagare som är med och bidrar till projektet 

främst gynnas. Det minskar den del som presenteras utåt i former av t.ex. journalartiklar. 

Chalmers arbete med en ny typ av träbaserad sandwichkonstruktion med korrugerad fanerkärna har 

skett främst i dialog med Derome. Konstruktionens vitala bärande delar är alla biobaserade eller 

potentiellt biobaserade beroende på t.ex. val av lim. Konstruktionens tekniska egenskaper kan 

beräknas och optimeras med hjälp av det arbete som Chalmers gjort. Utöver State of the art och 

tekniskt material som spridits till alla deltagande industri så har man gjort en journalartikel till 

International Journal of Solids and Structures (se ref [1]).   

Vid stora workshopen / halvtids-seminariet den 13:e Juni 2017 så presenterades parameterstudien 

(muntligt + poster) och resultaten skickades också ut till berörda parter i projektet. Vid detta tillfälle 

presenterade även Chalmers poster. 

Inom andra forum som t.ex. ProWood forskarskola och de företag som är med där informeras om de 

aktiviteter som pågår inom bl.a. detta projektet. 

Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 
1. Atashipour, S.R. and Al-Emrani, M (2017). A realistic model for transverse shear stiffness 

prediction of composite corrugated-core sandwich elements. International Journal of Solids 

and Structures, 129, pp. 1-17. 

Konferens artiklar 
Arbetet med simuleringsmetoderna inom projektet har vi även dragit nytta av vid simuleringar av 

mer öppna/offentliga konstruktioner, vilket lett till konferensartikel: 

2. Linderholt A. and Olsson J (2017). A simulation based study of low frequency transient sound 

radiation from floors – a concrete vs. a hybrid floor. In: 24th International Congress on Sound 

and Vibrations 23-27th  of July, London, UK.  
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Rapport 
State of the art rapporter till industrideltagarna, ej offentligt publicerade då materialet främst skall 

gynna deltagarna som bidrar till projektet: 

3. Bolmsvik Å. Sjökvist L.G. (2016) State of the art – Kring flanktransmission, Linneuniversitetet, 

Fakulteten för teknik. 

4. Atashipour, S.R. and Al-Emrani, M (2016). Innovative timber floor (state-of-the-art). Chalmers 

university of technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of 

Structural Engineering, Gothenburg, Sweden. 

5. Olsson J., Johansson M. (2017). State-of-the art kring direkttransmission – Med tyngdpunkt 

på stegljud. SP / RISE – Research Institutes of Sweden, Department of building technology, 

Sweden. 

Avhandlingar/examensarbeten 
6. Larsson M. and Mayor H (2016). Innovative timber floor - Development of a timber sandwich 

structure. Master’s Thesis BOMX02-16-109, Chalmers university of technology. Gothenburg, 

Sweden. 

7. Olsson J. (2016). Low Freqeuncy Impact Sound in Timber Buildings – Simulations and 

Measurements. Licentiate thesis ISBN: 978-91-88357-46-5. Linnaeus University, Växjö, 

Sweden. 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 5  TRL 7 

Budget: 4 035 000 SEK 

Partners: Derome Hus AB, Myresjöhus, Eksjöhus, Götenehus, Moelven, CBBT (GBJ Bygg), 

Linnéuniversitet (LNU), Chalmers, RISE Research Institute of Sweden (Jörgen Olsson, 

projektledare). 
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Delprojekt 4.2 – Effektiva klimatskal  

Mål och syfte med delprojektet 
Syftet är att ta fram nya effektiva, industriellt prefabricerade, klimatskal (ytterväggar). Med slankare 

väggkonstruktioner skapas mer kostnadseffektiva byggnader tack vare ökad sälj- och uthyrningsbar 

yta. Fokus är att ta fram slanka konstruktioner med hög prestanda avseende främst värmeisolering, 

motsvarande nära-noll-energi (NNE) eller passivhusnivå, dock skall åtminstone dagens funktionskrav 

vad gäller fukt, buller, brand och bärförmåga uppfyllas. Dessutom skall effektiv produktion, 

prefabricering, montage och framtida renoverbarhet (t ex demonterbara lösningar) beaktas. Nya 

(biobaserade) isolermaterial och deras användning i klimatskalet ingår också. Här finns en möjlighet 

till samverkan med WP4.3 och med det strategiska projektet ”Materials”. 

Delprojektet förväntas resultera i ökad konkurrenskraft för träbaserade lösningar och ökad 

användning av biobaserade material i byggandet på lång sikt.  

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 
• Startworkshop i Myresjö, 2016-04-25 

• Workshop för hela WP4 i Stockholm, 2016-05-09 

• En doktorand anställd med start i augusti 2016 

• 2 företag anslöt till projektet under hösten: Trivselhus och Villa Vida 

• Workshop hos företagspartnerna A-hus/Derome, 2016-10-03, diskussionspunkter bl a 

mätning av köldbryggor/luftläckage, in-situ- och labbmätningar av akustik, vilka väggar som 

ska testas i labbet (hotbox, akustik och slagregn); visning av produktionen 

• Workshop på LTH, 2016-12-14, diskussionspunkter bl a mätning av u-värde i fluktuerande 

klimat, framtida NNE-krav, bättre fönster för att få ner um / fönster anpassade för industriell 

produktion krävs; visning av labbet (slagregnsmaskin, akustiklabb, hotbox) 

• Presentation av delprojektet på Trähusdagarna 2017 (2017-03-15) 

• Enkät om nuvarande väggtyper, u-värden etc. (LTH) 

• u-värdesberäkningar i TMF-Energi för att ta fram vilka sorters ändringar som krävs för att 

komma till NNE-nivån (LTH) 

• Litteraturstudie/State-of-art om nya/innovativa isolermaterial (LTH) 

• Planering av försöken som ska göras under 2017 på LTH 

• BoKlok ansluter till projektet (våren 2017) 

• Workshop i Korsberga (Trivselhus), 2017-04-05, tema: BIM i produktionen 

• Halvtidsredovisning i Växjö, 2017-06-13, workshop och posterpresentation. På workshopen 

"spikades" vilka 3 väggtyper som närmare skulle studeras: träregelvägg med utanpåliggande 

hård isolering, vägg med bioisolering, högpresterande vägg med innovativa/högpresterande 

isolermaterial.  
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• Parameterstudie i Wufi där inverkan av olika parametrar studerades för en träregelvägg med 

mineralull respektive PIR 

• Förstudie för non-steady-state försök för att karakterisera biobaserade material.  

• Planering för genomförande av akustikförsök.  

Aktiviteter sista perioden 

• Workshop 4 oktober 2017 Gullringen/BoKlok. Resultat av diskussionerna: 3 taskgrupper 

bildades: ”Biovägg”, ”crazy”, ”akustik” 

• Workshop 5 februari 2018 LTH. Presentation om andra biobaserade byggmaterial och 

byggtekniker av Dr. Paulien Strandberg, Avd. Byggnadsmaterial, LTH. Presentation av 

energiprestandaförsöksuppställningen. Diskussioner om framtida projektideer.  

• Arbete/skypmöten inom taskgrupperna ”Biovägg”, ”crazy”, ”akustik” 

• Produktion och leverans av provkroppar till akustikförsöken (Moelven) 

• Föredrag av Oskar Ranefjärd på TMS’s Trähusdagarna i Jönköping mars 2018  

• Tagit fram en försökuppställning för att bestämma isolerförmågan för väggkonstruktioner 

med hjälp av ett klimatskåp, inklusive kalibrering av försöksuppställningen. 

• Laboratorieförsök för att bestämma isolerförmågan har gjorts på enkla ”väggkonstruktioner” 

av bioisoleringsmaterial och cellplast 

Resultat från genomförda aktiviteter 
Enkätresultaten och beräkningarna i TMF-energi visar var vi står idag och vilka förändringar som 

krävs för att uppnå NNE kraven. Dessa resultat och litteraturstudien på innovativa material fungerar 

som beslutsunderlag när det ska ”spikas” exakt vilka väggar som ska undersökas närmare.  

Det fanns planer för labbförsök (slagregn, akustik, energi) att utföras på LTH under 2017. Inledande 

labbförsök om slagregnstäthet har resulterat i en fungerande mätmetod. Pga att hotboxen inte 

kommer att vara tillgänglig har försöksplanerna ändrats och innehåller numera följande tre delar:  

1. akustikförsök i akustiklabbet (väggar produceras under hösten och testas med start i nov 2017) 

2. test av biobaserade väggar i non-steady-state: inledande försök har resulterat i en fungerande 

mätuppställning och -metod; försöken (både enskilda material och hela väggar) kommer att starta 

under hösten 2017  

3. test av anslutningar (t ex fönster) i nya väggar (fokus på värme & fukt, i klimatskåp, under 2018).  

Taskgrupper har bildats kring de 3 teman: 1 akustikförsök, 2 vägg med bioisolering, 3 högpresterande 

vägg med innovativa/högpresterande isolermaterial.  

I del 2 ovan har en försöksuppställning för att testa väggkonstruktioner vid varierande klimat tagits 

fram  vid laboratoriet i Lund. Försöksresultat från laboratorieförsök, i syfte att utreda skillnaden 

mellan försök enligt standard och ”verkliga” förhållanden. Inledande försök är gjorda på två enkla 

”väggkonstruktioner”, en av cellplast, den andra av biobaserad isolering. 

Resultat visar att cellplast och bioisolering reagerar olika mycket på dynamiskt klimat, vilket stödjer 

teorin om fuktbuffring i biobaserade material och därmed en eventuell förklaring till varför 

biobaserade väggar presterar bättre än vad som kan beräknas. Vidare försök kommer att utföras 

med olika klimat samt olika material/vägguppbyggnader för att få mer stöd till hypotesen.  
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Ett viktigt resultat av samtliga genomförda aktiviteter är att projektgruppen har lärt känna varandra 

bättre, att projketpartners delar med sig av lösningar som har fungerat eller som inte fungerade. 

Bättre samarbete i utvecklingsarbetet kan på sikt leda till en konkurrensfördel och bättre produkter.  

Läge i förhållande till tidplanen 
Projektet är fortfarande något försenat, pga sen anställning för doktoranden och pga 

undervisningsskyldighet/institutionstjänstgöring hos doktoranden samt många kurser som ingår i 

doktorandutbildningen. Under de sista 9 projektmånader kommer dock projektet att gå på högre fart 

då doktoranden kommer att jobba enbart med detta.  

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Resultaten kommer att resultera i ett antal forsknings- och utvecklingsspår som fastställs i detalj på 

workshop/styrelsemöte (2017-04-05). På 3 års tid kommer projektet att resultera i generiska 

lösningar för effektiva klimatskal, med hänsyn framförallt tagen till fukt, energi och akustik. Genom 

experimentellt arbete på olika biomaterial och vägguppbyggnader med biomaterial kommer 

kunskapen om dessa öka vilket kan leda till nya produkter med lägre klimatavtryck hos 

trähustillverkarna.  

Ett viktigt resultat av samtliga genomförda aktiviteter är att projektgruppen har lärt känna varandra 

bättre, att projketpartners delar med sig av lösningar som har fungerat eller som inte fungerade. 

Bättre samarbete i utvecklingsarbetet kan på sikt leda till en konkurrensfördel och bättre produkter.  

Resultatspridning 
En litteraturstudie, en parameterstudie (Wufi) och en enkät har genomförts och resultaten har 

återrapporterats på de 7 workshoparna till partners, material har lagts upp i gemensamt 

fildelningssystem. Projektet har offentligen delrapporterats på trähusdagarna i mars 2017 och mars 

2018 samt på halvtidsredovisningen i juni 2017. En presentation på BeSmå’s styrelsemöte är 

planerad till 26 april 2018, likaså ett examensarbete knytet till temat under hösten 2018.  

Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 
Följande artiklar planeras:  

En artikel planeras om fukt- och energiberäkningar (Wufi) i dagens träregelväggar och uppgraderade 

träregelväggar, inkluderande parameterstudie av vilka parametrar som inverkar mest.  

En till två artiklar planeras om de experimentella försöken om energi- och fukt i dynamiskt klimat. I 

artikeln/artiklarna presenteras metoden för experimenten samt resultat för körningar i dynamiskt 

klimat.  
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Konferens artiklar 
Följande artiklar planeras:  

En konferens- eller populärvetenskaplig artikel om akustik och ”vanliga” ytterväggar och energetiskt 

högpresterande ytterväggar med hård isolering.  

En populärvetenskaplig artikel, för publicering i t ex Bygg- och teknik, om osäkerheter och risker med 

fukt- och energiberäkningar (WUFI) i träbaserade väggar.   

Rapport 
Inga rapporter planerade för publikation. Finns delprojektsinterna rapporter innehållande 

litteraturstudie samt enkätresultat.  

Avhandlingar/examensarbeten 
Projektet kommer att resultera i en Licentiatavhandling (Oskar Ranefjärd), att läggas fram under 

våren 2019. Avhandlingen kommer att bestå av en sammanfattning innehållande bl a 

litteraturstudien och 2 tidskriftsartikar (se ovan).  

 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 5  TRL 7 

Budget: 12 377 493 SEK 

Partners: LTH (Konstruktionsteknik (Eva Frühwald Hansson, projektledare), Byggnadsmekanik, 

Byggnadsfysik), TMF, A-hus/Derome, BoKlok, Eksjöhus, Götenehus, Hjältevadshus, Moelven 

Byggmodul AB, Myresjöhus, Svensk Husproduktion, Trivselhus, Villa Vida. 
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Delprojekt 4.3 – Biobaserade skivmaterial 

Mål och syfte med delprojektet 
DuraPulp är ett bio-baserat, nedbrytbart material. Projektets mål är att öka kunskapen om materialet 

(genom att karakterisera materialets mekaniska egenskaper) och hitta möjliga användningsområden 

inom byggsektorn.  

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q3 2017 
Genom tre olika tillverkningsmetoder har skivmaterial tillverkats som bildar utgångsmaterialet. Två 

generella metoder används: Torrformning och våtformning.  För torrformade skivor rivs upp 

utgångsmaterialet och pressas i skivor med ett bestämt tryck och en bestämd temperatur utan 

tillsatt vatten. Denna metod har tidigare inte testats. Vid våtformning löses utgångsmaterialet upp i 

ett vattenbad som möjliggör en hög grad av homogenitet. Vattnet måste dock tryckas ut under 

formningsprocessen, vilket påverkar både energiförbrukning och eventuell kvalité.  

Torrformade skivor (variant TF) tillverkades gemensamt (med deltagandet från Södra, LNU och 

Swerea) och genomfördes med en manuell tillverkningsprocess; våtformade skivor (variant VF) 

tillverkades av Södra själva i en semi-automatiserad process. Maskinell och i hög grad automatiserad 

tillverkning av (våtformade) skivor ingår också i studien och utgör den tredje varianten av materialet 

(variant ED).   

Själva provkropparna för drag- och böjprovning tillverkas enligt standarden för plastmaterial genom 

laserskärning. Som referensmaterial används bl.a. olika typer av plywood, spånskiva, HDF och MDF. I 

första steget testades dragegenskaper, se Figur 1 (vänster) som visar spännings-töjnings-diagram för 

en serie med våtformade provkroppar. I slutet av mars 2017 startade andra testserien då 

böjprovning av samma material genomförs.  

Vid tillfället av FBBBs halvtidsmöte i Växjö (juni 2017) så genomfördes en workshop då delprojektets 

parter och andra intressenter deltog, däribland hus- och modultillverkare. Materialet och dess 

egenskaper presenterades, följt av en öppen diskussion i både smågrupper och med alla hur 

materialet kan användas och vilket behov hustillverkarna ser i nuläget och i framtiden.  

Aktiviteter sista perioden 
Det beslutades att arrangera en workshop i början av 2018 för att visa upp materiale till tänkta 

intressenter inom arkitektur. Workshoppen skulle genomföras i lokalerna i Varberg då även 

maskinen finns. Under den workshoppen skulle bakgrunden till projektet och materialet presenteras, 

dessutom själva tillverkningen (den våtformade varianten) med syftet att känna av materialet och 

möjligheten till formgivning och färgsättning. Inbjudan skickades ut efter intressenter kontaktades 

via telefon. Utebliven respons till inbjudan fick dock ställa i workshoppen.  
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Under december 2018 genomfördes en förbereddande produktion av skivmaterial som även 

formades. Det våta materialet formades i olika varianter som torkads i en ugn. Efter avslutad 

torkning sammanställdes prototyperna i form av en vägg.  

För att nå ut till intressenter sammanställdes en lista av pågående projekt och kontakter med 

företag. I en mer aktiv ansats så är tanken att besöka intressenter direkt för att diskutera 

möjligheterna och framtida samarbeten. Följande projekt kontaktades ”Fossilfri förskola”, Göteborg; 

”High6” genom SHS; ”Innovation Square”, Borås; Tengbom (Peter Elfstrand). Med ”Fossilfri förskola” 

fanns två tillfällen att berätta om projektet, med de andra är det än så länge via telefon.  

Resultat från genomförda aktiviteter 
Efter första delen (dragprovning) av studien är materialets grundläggande egenskaper kartlagda 

(styvhet, hållfasthet). Det är därmed möjligt att jämföra materialets mekaniska egenskaper som 

funktion av tillverkningsmetod. Skillnader mellan de olika tillverkningsmetoderna blir tydliga. 

Dessutom är det möjligt att få en uppfattning om hur DuraPulp förhåller sig jämfört med andra 

typiska skivmaterial som delvis används inom byggsektorn (se Figur 1, höger). Resultat från 

böjprovning får dock inväntas innan slutsatserna kan dras.  

Under workshoppen visades intresset för materialet pga. av dess styrka och styvhet. Det framkom 

dock också att materialet i nuläget inte kan konkurrera med andra trä-baserade skivmaterial från 

pris- och använderperspektivet. Möjliga varianter som eventuellt bilda en ny nisch är fullskaliga 

skivor, dvs. skivor som täcker hela väggen eller golvet för att slippa utföra överlappningar (detta är 

speciellt av intresse för tillverkning i fabrik).  

  

Figur 1: Typiska spännings-töjnings-diagram från dragprovning av det våtformade DuraPulp-

materialet (VF, vänster); jämförelse av styvheten för alla testade varianter av DuraPulp samt 

referensmaterialet (höger).  

Produktionen under december ledde till representativa element (se Figur 2). Prototyperna skiljer sig i 

form och färg. Det är tänkt att visa upp prototyperna vid olika tillfällen. Kontakten med projektet 

”Fossilfri förskola” har tagits upp och besöken arrangerades.  

 

 

DuraPulp 
ED TF VF 

Referens 
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Figur 2: Prototyper av formade och färgsatta element efter produktionen (vänster) och uppsatt i olika 

färger som väggelement (höger). 

Läge i förhållande till tidplanen 
Enligt projektplanen planerades projektet för åren 2016-2017. Projektet kommer nu att fortsätta 

under 2018 och avslutar tillsammans med hela projektet.  

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Material från de olika tillverkningsmetoderna kommer att testas för att kolla hur metoden påverkar 

de mekaniska egenskaperna. Därmed kan man kolla vilken metod är lämplig med hänsyn till möjliga 

användningsområden men naturligtvis även vad gäller ekonomiska faktorer. I diskussion med möjliga 

slutanvändare ska dessa användningsområden hittas så att den unique-selling point kan framföras 

som inte de andra materialen har.  

Första delen med experimentell karakterisering av materialet visar hur materialet presterar 

kvantitativt, dvs. vilken styvhet och hållfasthet materialet har och hur detta påverkas av 

tillverkningsmetoder, men också kvalitativt hur materialet presterar jämfört med andra skivmaterial 

som typiskt används inom byggsektorn.  

Diskussionen med användare från hus- och modultillverkare visar om materialet har ett 

användningsområde inom byggsektorn och vilka egenskaper som efterfrågas. För att användningen 

ska bredas så måste en unique-selling point hittas som inte de andra byggmaterialen visar.  

Slutresultatet förväntas vara typexemplen och prototyper av materialet samt informationsspridning; 

för det andra kunskaper om de olika tillverkningsmetoderna och des påverkan på mekaniska 

egenskaper. Företaget kommer att ha fakta om mekaniska egenskaper som kan användas både 

internt och som information för kunderna. Dessutom så får företaget information om hur intresset 

inom byggsektorn ser ut och vilka intressenter som finns. Det leder fram till mer konkreta kontakter 

och uteveckling av produkten för en marknad. Inte minst så ger projektet informationsspridning och 

ett ökat nätverk för framtida kontakter och projekt.  
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Resultatspridning 
Från testsidan så sammanställdes en preliminär rapport för internt bruk som kommer att slutföras 

under hösten 2017 då den experimentella delen betraktas som avslutad.  

Under workshoppen i juni 2017 presenterades genomförda aktiviteter och materialets egenskaper 

som delvis kom från tidigare och från projektets undersökningar. Materialets insatsområden 

diskuterades fritt med deltagarna.  

I utbyte med Smart Housing Småland presenterades materialet och projekt och det är tänkt att SHS 

kommer att användas som multiplikator. Den diskussionen ledde fram några andra projekt och 

företagkontakter som kan tänkas vara av intresse.  

Kontakten togs upp med ”Fossilfri förskola”, Göteborg, som besöktes för samtal. Flera intressenter 

kontaktades per telefon och mejl och en beskrivning av projektet skickades med.  

I utbildningssammanhanget presenterades materialet i kursen ”Stål- och Träkonstruktion” på 

Linnéuniversitetet för årskurs 3 under nyckelordet ”andra trä-baserade produkter”. Dessutom var 

materialet del av exjobbsarbeten under våren 2016 och 2017 men även tidigare.  

Projektet presenterades även internationellt under en workshop i Madrid som COST Action FP1303 

anordnade under titeln ”Designing with bio-based building materials – Challenges and 

opportunities”.  

Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 

Konferens artiklar 

Rapport 

Avhandlingar/examensarbeten 
1. Gren Bernhäll, O. & Nilsson, A., 2017. Bestämning av mekaniska egenskaper för ett bio-

kompositmaterial. Exjobbsarbete (byggteknik, högskoleingenjör), Linnéuniversitetet. 

2. Hosseini Moghadam, S. M. & Al-Shihabi, M., 2016. Mechanical behavior of a bio-based composite 

– Influences of production conditions, Exjobbsarbete (byggteknik, magisterprogram), 

Linnéuniversitetet. 

TRL-nivå före och förväntat efter projekt: TRL 2  TRL 4 

Budget: 1 295 000 SEK 

Partners: Linnéuniversitetet (Michael Dorn, projektledare), Södra skogsägarna, Swerea, LTH 

 



   
 

50 
 

Delprojekt 4.4 – Höga flervåningshus i trä 

Projektet är indelat i tre underprojekt, Dynamiska egenskaper för höga trähus, Robusthet för höga 

trähus, Utveckling av metod för höga trähus med stomme i KL-trä och /eller limträ i samverkan med 

lätta volymselement.  

Mål och syfte med delprojektet 
Projektet har till syfte att utveckla byggkomponenter och metoder för att möjliggöra högre trähus 

som klarar nuvarande normer och krav.  

Mål: Tydliggöra och bidra till lösa tekniska problem för byggnader i trä, 8-16 våningar och verifiera 

lösningar för byggnader 4-8 våningar.  

Genomförda aktiviteter 

Aktiviteter tom Q1 2018 
Inom projektet har ett antal möten genomförts med involverade parter och arbetet har fortlöpande 

pågått under tidperioden.  

- Arbetet med dynamiska egenskaper för höga trähus för skivsystem (KL-trä) har i princip 

färdigställts. Arbete med analys av pelar-balksystem pågår.   

- Robusthet för högre träbyggnader studeras både med en vetenskaplig inriktning och där har 

litteraturgenomgång färdigställts och arbete med förbandslösningar har påbörjats. Vidare 

har konsekvensanalys av regler och normer för robusthet drivits fortlöpande under perioden.    

- Byggsystem har en inriktning mot att anpassa detaljer/lösningar för höga trähus mot 

företagens system och behov.  Resultatet planeras att sammanställas i en ”Guideline” för 

höga trähus.  

Aktiviteter sista perioden  (2017-09-01/2018-03-31) 
- Ytterligare dynamiska beräkningar har genomförts.  

- Tre stycken ex-jobb har genomförts varav två har färdigställts och det tredje planeras vara 

färdigt innan juli månad.   

- Kontakter har tagits med Boverket kring robusthet. Kommande ändringar i regler kan 

medföra problem för höga träbyggnader. Påverkan och analyser pågår samt utkast till 

informationspaket för industrin kring robusthet har ställts samman.  

Resultat från genomförda aktiviteter 
Inom området dynamiska egenskaper visar genomfört arbete att avsaknaden av massa är den 

viktigaste faktorn till att rörelserna (accelerationen) blir för höga trähus.  Möjligheten att tillföra 

massa och placeringen av massa styr möjligheten att bygga högt i trä. Genomförda examensarbeten 

visar på avsaknaden av ”solida” anvisningar hur höga trähus ska beräknas. Behovet av enkla nyckeltal 

för att rimlighetskontroll av beräkningsresultat saknas.   

Inom robusthet har det tydliggjorts att nuvarande regler kan skapa stora problem för trähus och 

speciellt för modulbyggare.  



   
 

51 
 

 

Förväntade slutresultat och effekter av slutresultat 
Resultaten från beräkningar av dynamiska egenskaper får effekten att massa och eventuell dämpare 

måste arbetas in i stomlösningar för högre trähus (högre än 12-14 våningar). Påverkan på 

normskrivande led måste ske. Nuvarande regelverk och även planerade ändringar av regelverk bör 

påverkas. Beräkningar och parmeterstudier av höga trähus har gett en större förståelse och underlag 

för vilka delar (både gällande system och byggdelar) som tillverkarna måste inrikta sig på. Det är en 

avgörande del för att tillverkarna skall kunna bygga högre och med stor säkerhet. Arbetet med 

robusthet skapar ett underlag och större förståelse för tillverkarna hur de ska hantera 

robusthetskraven. Utveckling av byggsystem är ett långsiktigt arbete och där ett stort antal 

parametrar påverkar slutresultatet. Eventuella ändringar kan få stor inverkan på företagens 

produktionsprocess 

 

Resultatspridning 
- WEB-presentation av området robusthet för industrigruppen.  

- Presentation av Robusthet externt 

- Presentation för industrigruppen kring examensarbeten.  

- Presentation vid konferens i Prag   

Publikationer 

Peer-reviewed artiklar 
1. Edskär, I., & Lidelöw, H. (2017). Wind-Induced Vibrations in Timber Buildings-Parameter Study of 

Cross-Laminated Timber Residential Structures. Structural Engineering International, 27(2), 205–

216.  

2. Huber, J. A. J., Ekevad, M., Girhammar, U. A., & Berg, S. (2018). Structural robustness and timber 

buildings - a review. Wood Material Science & Engineering. Epub ahead of print.  

Konferens artiklar 
3. Huber, J. A. J., Ekevad, M., & Girhammar, U. A. (2017). Review of Robustness in Timber Buildings. 

Presented at the World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning 

Symposium, Prague, June 12-16, 2017.  

Rapport 

Avhandlingar/examensarbeten 
4. Nilsson K., Sörnmo D.; Extern vindstabilisering för flervåningshus i trä, Examensarbetet Luleå 

Tekniska Universitet 2018  
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5. Lindberg A.; Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av 

KL-trä och prefabricerande volymselement, Examensarbete Luleå Tekniska Universitet 2018  
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