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1. Bakgrund 

Det byggs för närvarande mer än 1 700 000 bostäder i Europa per år. Drygt hälften 
av dessa är småhus. Endast 10–15 % av de byggda bostäderna har stommar av trä och 
mindre än 5 % av flerfamiljshusen har stommar av trä.  

Under första halvåret 2005 påbörjades i Sverige 16 600 lägenheter i nya hus den 
totala Svenska exporten 2004 av monteringsfärdiga hus av trä var 966 MSKR. 
Historisk statistik visas i figuren nedan.  

 

Figur 1: Byggstatistik. Mellan 1993 och 2004 färdigställdes i medeltal 6300 lägenheter i småhus per år vilket i 
medeltal motsvarar 36% av det totala antalet färdigställda lägenheter. Ungefär 95% av alla småhus byggs i trä. 

Industriellt framställda småhus av trä har dominerat den svenska marknaden sedan 
60-talet. Startpunkten för ökad användning av trä i byggandet var en lagändring år 
1994 som öppnade upp för byggnation i trä av flervåningshus, givet att ett antal 
funktionella krav är uppfyllda. (Liknande om träbroar) Till en början låg 
utmaningarna för ökat byggande i trä i själva teknikutvecklingen för att lösa problem 
med brand, buller, lastbärande kapacitet etc. Trots de stora möjligheter som 
öppnades för tio år sedan och att tekniska lösningar arbetats fram har inte 
utvecklingen mot ökat byggande av flervåningshus i trä utvecklats så positivt som 
många aktörer hade hoppats och förväntat sig. 

Varför är det så låg acceptansnivå för flervånings trähus? En studie, genomförd av 
LTU, med 54 potentiella kunder i 25 tillväxtkommuner (HSB, Riksbyggen, 
kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag) visar de behov (uttryckt i %) 
beställarna ställer på ett generellt byggsystem och de speciella informationsbehov de 
efterfrågar för att ta steget att bygga med trä. 

Behov kopplade till ett generellt 
byggsystem 

Uttalade informationsbehov för att välja ett 
träbyggsystem 

Egen kontroll över design/kvalitet och kostnader 
(93%) Demonstrationsobjekt (83%) 

Klara funktionskrav (56%) Tekniska beskrivning (44%) 
Hög kvalitet och långsiktig hållbarhet - effektiv 
förvaltningsekonomi, beständighet och 
mekaniska hållbarhet, energieffektivitet (49%) 

Förstå process/studiebesök hos tillverkare (22%) 

Tidseffektivitet (49%) Garantier (15%) 
Flexibel utformning (34%) Erfarenhet från andra beställare (12%) 
Övertygande design (17%)  
Dialog med entreprenör/tillverkare (17%)  
Miljösäkerhet (12%)  
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Beställare uttrycker en misstro och ett motstånd mot byggsystem i allmänhet om de 
inte kan lita på kvalitén, de tekniska lösningarna och om de inte kan känna sig säkra 
på den långsiktiga hållbarheten inklusive livscykel- och förvaltningskostnaderna. 
Denna misstro kopplas till om de själva får delta och styra hela processen eller inte. 
De tycks inte lita på att entreprenörer har ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som de 
anger att entreprenörer inte vet vad slutkunden vill ha. Detta talar helt klar emot 
industriellt framställda stomsytem av trä eftersom informationsbehovet av 
demonstrationsobjekt, studiebesök och erfarenheter från andra beställare, kan tolkas 
som att beställarna inte litar på träbyggsystem och inte heller på träkomponent- eller 
träsystemtillverkare i allmänhet. En bättre kunskap behövs hos beställare. Trä är nu 
ett andrahandsval eftersom prisnivån för ett flervåningsträhus sägs måste vara 5-10% 
lägre för att överhuvudtaget komma på fråga 

En annan aspekt som kan hänföras till ett behov av marknadspåverkan är 
konsekvenserna av den okoordinerade politiken, där olika departement drar åt olika 
håll. Miljö-, energi- och näringspolitik samt därtill kopplad utbildnings och 
utbildningspolitik går inte i takt med varandra. Detta försvårar uppbyggnaden av en 
infrastruktur av regler och standards för internationellt (Nordiskt såväl som på EU 
nivå) acceptans för träbyggande med jämförbara kravställningar. Det faktum att EU-
ländernas övergripande byggregler inte är harmoniserade ställer till en del problem 
när det gäller produktstandarder, speciellt om dessa inkluderar dimensioneringsregler. 
Nu finns alltför stora skillnader mellan hur olika länder och olika myndigheter i 
Sverige, lokalt, tolkar byggregler. Oavsett det handlar om industriell framställning av 
småhus eller flervåningshus av trä eller träbroar så bygger ett industriellt angreppssätt 
på repetitivitet med standardiserade produktlinjer och standardiserade/prefabricerade 
lösningar. Avsaknaden av ett entydigt och tranparant sätt att tolka krav och råd av 
olika kommunala, regionala och nationella beslutsfattare innebär därför ett hinder för 
industriellt träbyggande. 

Ett inslag av export bedöms av många aktörer som avgörande för att uppnå de 
önskade trähusvolymerna som tryggar en fortsatt utveckling av branschen i Sverige. 
Detta försvåras ytterligare av att bygg- och transportregler inte är harmoniserade 
inom och mellan de europeiska länderna 

Vi kan konstatera att marknaden för trähus finns, transparanta och rättvisa bestämmelser och 
marknadsacceptansen finns dock inte. För att utnyttja marknadspotentialen och öka 
efterfrågan och effektiviteten i träbyggandet - och speciellt i ett industriellt byggande 
i trä – kan därför två övergripande inriktningar för projektarbete inom TCN-
Träbyggsystem identifieras. 

 

 

 

 

 

 

Påverka Byggnormerna 
Handelshinder orsakade 
av att byggnormerna inte 
är harmoniserade i EU 

Övertyga marknaden 
Livscykelkostnader, 
Produktsäkerhet och 

produktutveckling  
Kostnadseffektiva 

processer och 
produkter 

Boendekvalitet 

Effektiva och efterfrågade
Träbyggsystem 

Figur 2: Två övergripande utvecklingsspår inom TCN-Träbyggsystem 
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2. Projektsammanhang och projektstruktur 

Företagen i TCN–Träbyggsystem prioriterade följande grova bruttolista på projekt 
för att utveckla det industriella träbyggandet och nå målen i figur 2. 

Älvsbyhus Norvag Martinson Lindbäcks bygg 

• Projekterings-
verktyg i 5D CAD 

• Trapphus av 
trä: hållbarhet 
och underhålls-
aspekter 

• Industriell 
installationsteknik 

• Tätskikt på broar 
och balkonger 

• Produktutveckling 
och konstruktiva 
frågor för 
massivträelement 

• Hållbarhet/prod
uktsäkerhet för 
trähus 

• Samordning och 
handelshinder 
för 
harmonisering 
av byggregler • Grundläggnings-

metoder för trä 
(bjälklags) hus 

• Logistik och 
montage på 
arbetsplats 
(byggbarhet) 

• Industriell 
installationstek
nik med 
inriktning 
främst mot el 

 

I figur 3 presenteras åtta övergripande FoU inriktningar, som var och en stöttar en 
speciell del av byggprocessen. Dessa åtta fokuserade FoU inriktningar är 
målsättningen i TCN-Träbyggsystem taget från företagens bruttolista i samt från de 
generella marknadsförutsättningarna. 

 
 

Figur 3: Byggprocessens skeden och föreslagen projektstruktur för att nå målet med  
effektiva och efterfrågade träbyggsystem. 

Innehåll, och i de fall pågående arbete sker, presenteras övergripande under varje 
FoU projektrubrik. Förslag på kort och långsiktiga frågeställningar kommer att 
successivt presenteras inom dessa åtta områden allteftersom arbetet genererar resultat 
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och mer förfinade projektinnehåll kan definieras. Strukturen för att genomföra 
projekt beskrivs i avsnitt 3.1. 

2.1 Harmonisering av träbyggregler 

Pågående projekt 

Analys av hinder och drivkrafter för harmonisering av 
de nordiska ländernas träbyggregler Företag Aktör Budget 

Syftet med projektet är att analysera de funktionsbaserade 
kraven som gäller för träbyggnader i de Nordiska länderna. 
och hitta vägar för att påverka hur dessa regler tolkas och 
tillämpas. Vilka krav gäller i de Nordiska länderna i dag och 
hur skiljer sig dessa från de Svenska kraven? Dessa krav 
återfinns till största delen som råd och anvisningar som kan 
eller bör följas för att uppnå efterfrågad funktion. De stora 
skillnaderna i byggandet omfattar områden som måttkrav, 
utformning av bostäder, produkter till byggnader samt 
beräknings- och dimensioneringsregler.  

Älvsbyhus 
(projektdrivare) 
Lindbäcks Bygg 
och Martinsons 

SP Trätek: 
Anders 
Gustafsson, 
Anna 
Pousette 

200 tkr 

2.2 Produktsäkerhet och pålitlighet 

Från de identifierade behov som beställare och fastighetsbolag ställer på 
träbyggsystem finns ett tydligt behov av att stärka produktsäkerheten kring 
träprodukter. Effektmålet för branschen är att förbättra argumentationen gentemot 
beställare samt vetenskapligt kunna visa på träyggandets för- (och nack)delar. Vilka 
parametrar i processen skiljer träbyggande från annan byggproduktion? Vilka delar av 
systemet är kostnads- eller värdekritiska? Kunskapen behövs även för att anpassa den 
industriella processtekniken till olika produkter och optimera processen så att den 
passar för olika produkter, kommuner, beställare mm. Detta måste åstadkommas utan 
att ge avkall på systemet och dess upprepningseffekter och för att möta osäkerheter 
från beställare och misstron mot trähus och dess leverantörer. 

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 
Verifikation av tekniska prestanda: Mätningar och 
dokumentation av att funktionskraven tillfredställs t ex 
fuktpåverkan, tillräcklig ljudisolering, definition av rörelser 
under montage och drift mm. 

 Seniorer  

Kvalitetssäkring ur förvaltningsperspektiv: Utredning 
och bedömning av vilka strategier en förvaltare behöver för 
att underhålla trämaterialrika komponenter och trähus 
speciellt vad gäller ytskikt på fasad, golv, trapphus, 
byte/underhåll av installationssystem mm. 

 Doktorander  

2.3 IT system och strategier 

Pågående projekt 

IT-stöd för industriellt byggande i trä Företag Aktört Budget 

Syftet med projektet är att genom en analys av samtliga 
medverkande företag, kopplat till deras verksamhet och i 
samarbete med mjukvaruleverantörer avgöra vilka IT-
baserade stödsystem som är lämpliga att utveckla vidare 
för den industriella träbyggprocessen. Det som saknas idag 
är en generell plattform för kommunikation av produktdata 
dels mellan de företag som ingår i värdekedjan och dels i 
företagens interna processer (design och produktion). 

Lindbäcks Bygg, 
Martinsons, 
Norvag 
(projektdrivare) 
i ett Vinnova 
samarbete med 
IT företag och 
trähusbyggnads 
företag i södra 
Sverige 

LTU-
Träbyggnad  
Helena 
Jonsson 

300 tkr 
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Eftersom den omedelbara nyttan och de största vinsterna kan göras i en effektivare 
inköpsprocess, materialflöde och produktionsprocess så kommer utvecklingen mot 
industrialiserat byggande att behöva samsas och integreras med utvecklingen och 
användandet mot allt mer sofistikerade IT-verktyg och moderna produktorienterade 
IT – system. IT är ett nyckelområde för ökad konkurrenskraft för trähusbyggare. IT 
strategier och system måste anpassas och implementeras för att styra och kontrollera 
processtegen i tillverkningen av produkterna samt i kommunikation med kunder. 
Idag är IT-mognaden låg och de aktörer som måste samarbeta kan inte det pga av 
okompatibla IT-system. Exempel på nyttan av anpassade IT-system är styrning av 
produktionslinor direkt från CAD-program, utveckling av gränssnitt mot kunder, 
framtagning av verktyg för att inkludera projektering av installationer samt stärka 
projekteringen som funktion i kvalitetsarbetet. 

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 
Företagsspecifika IT-lösningar: Anpassning av 
programvaror mot företagsspecifika lösningar, makro-
programmering. 

 Studenter  

Anpassat IT-produktions inteface: Driva utvecklingen 
hos programvaruföretagen för att tillskapa ett interface mot 
produktion som är fastare och mera funktionellt än idag. 

 Seniorer  

Installationer i 3D: Skapa möjligheter att grafiskt 
kvalitetssäkra projektering av installationer via 3D-
projektering. 

 Doktorander  

Studenter Projektering och produktionssimulering med 4D-
verktyg: Kombinering av projektering i 3D med 
produktionssimulering för att åtgärda och riskbedöma 
problem om brist på utrymme för specifika arbetsmoment 
eller att arbetsmoment utförs i fel ordning. 

 
Doktorander 

 

2.4 Produktutveckling och byggkomponenter 

Teknikutveckling behövs i form av produktutveckling för nya träbaserade 
konstruktionsplattformar. Till grundläggande teknikutveckling hänförs därför 
material och byggtekniska frågor som t ex ljud-, brand- och fuktfrågor. För att hitta 
byggkomponenter och byggsystem med hög prestanda och ekonomiskt hållbara för 
alla parter bör utvecklingen ske integrerat ur material-, produktions- och 
underhållssynpunkt, dvs. ur förvaltarens, hus/komponenttillverkarens och eventuella 
leverantörers synpunkter. 

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 
Väggsystem av massivträ eller träreglar 
Högpresterande skivverkanselement, rakt virke, tillverkning 
av massivträprodukter (koppling till IT), effektiva 
hopfogningsmetoder på fabrik eller bygge. 

 Studenter  

Bjälklagssystem av massivträ eller träregel  
Effektivare bjälklag som kombinerar bärförmåga med god 
ljudklass och låg bjälklagshöjd, planering av produktion för 
att inkludera installationer. Kombinationer av flera material. 

 Seniorer  

Stomsystem av Massiv/limträ 
Utveckla nya byggsystem som kombinationer av befintliga 
lösningar alt. utveckla nya delkomponenter. Optimering av 
byggsystem, ej på komponentnivå. 

 Doktorander  

Träbrosystem 
Vi ber Svenska Träbroar om hjälp! 
 
 

 Studenter  

Stomstabilisering av höga volymbyggda hus: 
(skivverkan i 3D) genom beräkningsmodeller, beräkningar 
och laborativa tester av massivträskivor och olika typer av 
väggelement. 
 

 Seniorer  
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Förslag på projekt Företag Aktör Budget 
Trätrapphus: Syftet med projektet är att med en 
samordnad produktutvecklingsprocess integrera 1) 
beställarens krav på städbarhet, slitage och förstörelse av 
stegplan och vagnstycken, 2) hustillverkarens krav på 
minimering av kostnader och storlek på konstruktion för att 
klara brandkraven och 3) trappleverantörens regleringar 
map säkerhet och ergonomi av normer och standarder som 
skiljer sig mellan t ex de nordiska länderna och 
förutsättningar 

 Doktorander  

Doktorander 
Grundläggning för flervåningshus med höga laster: 
Utveckla nya och industriellt anpassade 
grundläggningsmetoder dels för volymbygda hus som t ex 
grundläggning med varmgrund eller platta på mark ”utan 
betongplatta” dels för masivträ eller balk-pelar system för 
att effektivt styra kraftspelet i stommen så att symetriska 
och/eller koncentrerade krafter effektivt tas hand om i 
grundläggningen d.v.s. luften i kryprummet värms upp och 
ingår i själva husets ventilationssystem. 

 

Studenter 

 

2.5 Industriell installationsteknik 

För de byggare som arbetar med att tillverka produkter med hög prefabriceringsgrad 
uppkommer strax problemet med installationsteknik som en central fråga att lösa. 
Den har bäring både på tekniska och organisatoriska förhållanden. 
Träbyggsystemleverantör tillverkar och levererar prefabricerade bjälklagselemet och 
volymelement med delar av installationen komplett från fabrik. De resterande 
delarna installeras/levereras av andra. Vem som har kvalitetsansvaret för 
funktionaliteten av hela installationen är i ett industriellt byggande oklart och 
framstår alltmer som en av nyckelfaktorerna att utreda. Detta gäller även själva 
projekteringen där prefableverantören ansvarar för horisontell projektering av VS i 
sina bjälklag och själva byggprojektets VS konsult ansvarar bara för den vertikala 
projekteringen och lösningarna i schakten. Projekteringsansvaret blir, liksom 
montageansvaret, en konstig hybrid med oklara ansvartaganden mellan 
byggsystemleverantören å ena sidan och VS konsulten å andra sidan. På detta sätt kan 
olika ansvar för olika delleveranser av samma system ligga på flera aktörer, kvaliteten 
säkerställs med hjälp av egenkontroller men då av olika aktörer.  

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 
Vilka installationer ska prefabriceras i fabrik och vad 
ska monteras på bygget: Strategier och system för 
effektivare installationsmontage i fabrik och på bygget – 
systemansvar kontra funktionsansvar. 

 Doktorander  

”plug and play” för installationer: produktutveckling av 
modulariserade installationssystem (el, VS) för enkelt 
montage på bygget. Det finns ett behov av att utveckla ett 
installationssystem som inte kräver behörighet på plats 
utan kan ske av ordinarie montagepersonal. 

 Doktorander  

IT-stöd för projektering av installationer: Utredning och 
utveckling om projekteringsansvaret för 
installationsprojektering i horisontalled (bjälklag) och 
vertikalled (schakt). Framtagande av IT-system. 

 Doktorander  

2.6 Prefabriceringsstrategier 

Prefabricering, dvs. själva tillverkningen av stomkomponenter och element/volymer 
i kontrollerade fabriksmiljöer, är endast en del, om än viktig, av den utveckling som 
krävs för att ta tillvara på möjligheterna i ett industrialiserat byggande. Att 
byggplatsproduktionen utvecklas för att kunna möta upp ett prefabricerat byggande 
är en minst lika viktigt faktor. Infästningar och elementtyper och montageskarvar 
måste standardiseras för att ytterligare effektivisera montaget – ”mer tid och pengar 
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borde läggas på utveckling av smartare infästningar.” Dessutom håller 
byggsystemleverantörens roll på att förändras mot att ta ett allt större montageansvar. 
Utvecklingen går mot avtalsförfrågan där leverantören ska producera, leverera och 
uppföra systemet, dvs. trenden går mot att byggsystemleverantören ska ta ett allt 
större systemansvar. 

Bästa utnyttjandet av prefabricering fås när planlösningen byggs upp i harmoni med 
ett standardiserat stomsystem (element eller volymer). En planlösning som bättre 
anpassas till och är ”lojal mot systemets begränsningar” i ett prefabricerat byggande 
behövs. Detta är speciellt avgörande i trävolymbyggande att föra ut de fördelar som 
byggsättet representerar t ex i form av egen projektering och ansvar för hela 
processen. Trävolymbyggande har ett mervärde som inte kommer fram till 
marknaden och har konsultledet emot sig eftersom Trävolymbyggarna klarar det 
mesta med egen kompetens. 

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 

Seniorer  
Projektering och produktutformning för prefabricering: 
Prefabricering utnyttjas bäst i projektering vid utformning av 
planlösningar genom standardisering av stomlösningen. 
Strategi för byggkomponenternas prefabriceringsgrad 
genom minimering av kompletteringsarbete på 
arbetsplatsen och strategi för strategisk samverkan med 
installationskonsulter. 

 

Doktorander  

Studenter 

Koncept eller paketerbjudande: En alltför öppen 
kundanpassning påverkar produktionssystemet negativt 
och ställer krav på utveckling av företagens sälj och 
tillvalsprocesser. Det har visat sig att det är bättre att satsa 
på färre tillval och en slutprodukt med bättre kvalité. Kvalité 
och finish är det avgörande för en nöjd slutkund varför 
strategier i harmoni med prefabriceringen för segmentering 
av marknaden mot olika kunder (äldreboende m.m.) är 
intressant. 

 

Doktorander 

 

IT-baserad produktionsplanering för industrialiserat 
byggande: Syftet är att minska slöseri på 
byggarbetsplatsen. Om en högre produktivitet ska uppnås 
krävs styrning och planering av byggprocessen så en jämn 
och konstant produktionstakt och ett konstant flöde av 
material och resurser uppnås.  

 Doktorander  

Effektivare intern logistik i fabriken: Syftet är att 
samordna underentreprenörer, förändra fabrikslayouten, 
öka automatiseringen för att öka genomflödet samt minska 
lager och tillverkningskostnader för hela systemet. 

 Studenter  

2.7 Livscykelekonomi 

Ett problem i byggprocessen är att fokus i upphandlingssammanhang tenderar att 
hamna på byggkostnaden, trots att 85% av byggnadens energianvändning 
uppkommer under dess drift. Tillämpningen av livscykelkalkylering skulle kunna bli 
en viktig beståndsdel i strävan att formulera en affärsmodell för träbyggandet samt för 
svenskt husbyggande generellt. Möjligheten öppnar sig också för att minska 
beställarens och entreprenörens genom att erbjuda en väsentligt förlängd 
funktionsgaranti genom att tidigt kunna påvisa och kalkylera för framtida 
underhållsbehov. Vidare skulle livscykelkalkylering kunna vara en drivkraft för att 
utveckla byggsystem och byggprodukter som minimerar underhålls- och 
garantikostnader. Problemet kompliceras emellertid av de starka informella inslag 
som präglas upphandlingen av byggprojekt. Vidare kan svårigheter uppstå rörande 
ansvarstagandet för de kostnader som inbegrips i ett livscykelresonemang. 
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Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 
Seniorer Förlängda garantiåtaganden: Utreda och riskbedöma 

möjligheten att erbjuda längre garantitid för industriellt 
tillverkade byggnader, kvalitetssäkring från 
underleverantörer. 

 
Doktorander 

 

Seniorer 
Modeller för livcykelkostnadsbedömningar: Identifiera 
och beskriva möjligheter och begränsningar rörande 
tillämpningen av Livscykelkostnader. Iinformationsutbytet 
mellan tillverkare och beställare samband med 
upphandling av byggprojekt. Arbetet innebär framtagande 
av ekonomiska modeller och data för att bedöma 
livscykelkostnader för att t ex kunna leverera till längre 
garantitider (mätningar av variabilitet i produktion och 
montage). 

 

Doktorander 

 

2.8 Demonstratörer – referensbyggande 

För att öka marknadsacceptansen i enlighet med de redovisade behoven 
fastighetsbolag ställer på ett träbyggsystem är en systematiserad användning av 
demonstratörer reella spektakulära eller teknikutmanande träbyggprojekt en bra 
strategi. Det är viktigt att visa vart vi är på väg med ett industrialiserat byggande – ge 
tydliga exempel på var resan tar oss, en tydlig bild av slutmålet. Tidigare erfarenheter 
pekar på att företagen är dåliga på att dokumentera, följa upp, utvärdera och sprida 
information om sina demonstrationsprojekt. 

Förslag på projekt Företag Aktör  Budget 

Seniorer 

Doktorander 

Satsning på ett utmanande och reellt byggprojekt: 
Strategier och system för effektivare installationsmontage i 
fabrik och på bygget – systemansvar kontra 
funktionsansvar. Syftet med LTUs och SP Träteks 
deltagande i projektet blir att: dokumentera, utvärdera och 
överföra information om demonstrationsprojekt till 
allmänheten och deltagande företag. Det centrala målet att 
uppnå är att initiera en struktur, främst inom de deltagande 
företagen, för att lära sig nytt och successivt utveckla de 
erfarenheter som byggs upp i projektsamarbete och 
demonstrationsbyggande, dvs. skapa en effektiv 
infrastruktur för ömsesidigt och gemensamt lärande och 
produkt/projekt utveckling. Samordning med Nationella 
träbyggnadsstrategin ska ske. 

 

Studenter 

 

3. FoU ansats för att möta behoven 

Idén är att om vi knyter samman forskning, teknikutveckling och prefabricering i trä 
med forskning som fångar marknadens föränderliga krav på utveckling fås bättre 
möjligheter för företagen än i dag till kundanpassning till konkurrenskraftiga priser. 
Dessutom genererar detta nyskapande forskning som gynnar konkurrenskraften för 
LTU och SP Trätek. 

Denna forskningsidé innebär att teoriutvecklingen och kompetensbyggandet 
koncentreras till tre huvudområden: teknik, process och affär 

byggteknikutveckling ↔ industriellt träbyggande ↔ affärsutveckling. 

Forskningsbaserade motiv för dessa ingredienser är att: 

Kunskap om affärsutveckling behövs för att paketera och utveckla fördelarna med 
byggande i trä mot olika aktörer i värdekedjan. Även fast alla byggnader, broar osv. 
byggs på ett likartat sätt i en någorlunda standardiserad process så betraktas varje 
projekt som ”unikt” genom de affärs och avtalsstrukturer som finns. Byggande i trä 
ökar projektosäkerheten då ett nytt material med nya funktionella egenskaper 
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levererade av nya aktörer som kommer in i byggprocessen. Affärsutveckling behövs 
för att förstå och påverka själva träbyggprocessen och olika företagssamarbeten. Detta 
är nödvändigt för att effektivt kunna möta beställares krav (osäkerheter) angående 
farhågor om kvalitet och långsiktig hållbarhet, oflexibel utformning och tveksam 
design för träbyggsystem. I en industriell process bör relationer mellan aktörerna i 
varje enskilt projekt ersättas med en långsiktigare syn på strategisk samverkan. Detta 
inkluderar att utveckla samverkan och samarbetet mellan aktörer från t ex olika 
installationskonsulter och entreprenörer, mötet med produkter och krav från 
träkomponentleverantörer, mötet med arkitekter (projekteringsprocesser), 
beställare/slutkunder (metoder för kundanpassning och livscykelekonomi). 

Teknikutveckling behövs i form av produktutveckling för nya träbaserade 
konstruktionsplattformar och träbyggkomponenter. Till grundläggande 
teknikutveckling hänförs därför material och byggtekniska frågor som t ex ljud-, 
brand- och fuktfrågor med hänsyn till beständighet och underhållsekonomi. Till 
detta område hänförs också FoU om en utvecklad produktionsteknik, 
kompletterande forskning om industrialiseringsprincipens påverkan på 
prefabriceringsstrategi, byggstyrning och kundanpassning. Detta integreras med 
utvecklingen av informationsstrategier och utvecklingen av IT-verktyg. Eftersom 
den omedelbara nyttan och de största vinsterna kan göras i en effektivare 
projekteringsprocess, inköpsprocess, materialflöde och produktionsprocess så 
kommer utvecklingen mot industrialiserat byggande att behöva integreras med 
utvecklingen och användandet av anpassade IT-verktyg för beslutsstöd och möjlighet 
att styra hela processen. 

3.1 Projektutförarstruktur 

Vi ser framför oss en projektutförarstruktur i tre nivåer. Nivåerna skiljer sig åt 
primärt i fråga om ”köpt” kompetens men också i fråga om tid till önskat resultat, 
”moraliskt” tidsåttagande för finansiering och nivå av praktiskt användbara resultat: 

• Kortare kvalificerade utredningar och produktutveckling med 
seniorforskare 

• Doktorandprojekt: Doktorander är de primära forskningsutförarna av 
långsiktiga forskningsprojekt (3 - 5 år). Ansatsen i varje projekt är tillämpat - vi 
ser ingen konflikt mellan å ena sidan god forskning och å andra sidan effektiva 
utvecklingsprojekt, utan kommer att tillämpa en projektstyrningsmodell som 
levererar tidiga resultat till företagen. En konsekvens av detta är att: 
doktoranderna i sitt tidiga skede kraftfullt fokuserar på problemdefinition och 
problemlösning av de industrirelevanta frågorna. Framförallt fram till 
licentiatexamen går doktorandprojekt att styra med precision. 

• Examensarbeten och kortare studentprojekt: Vi vill använda studenter i 
examensarbeten eller studentprojekt för att dels lösa kortare – väldefinierade 
problem – dels för att öka kännedomen och attraktionskraften för att jobba 
med TCN företagen i deras framtida karriär. Framförallt examensarbeten blir 
därför ett strategiskt instrument för att lösa kortare projekt eller som medhjälpare i 
t ex doktorandprojekt. Examensarbeten är en utmärkt struktur att arbeta med 
om man i ett företag gradvis vill utveckla sin verksamhet i små steg varför vi 
skulle vilja inrätta en studentkonsult funktion för att avlöna och attrahera studenter 
för projekt inom TCN-Träbyggsystem. 
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Strukturen för projektgenomförandet, förväntade effektmål för företagen, vilket 
utförarkategori (senior, doktorander eller student) som bäst utför olika typer av 
projekt samt uppskattad starttid, genomförartid och indikativa projektkostnader visas 
nedan. 

 

Projekt 
nivå Projekttyp 

Se
ni

or
/p

ro
je

kt
le

da
re

 

D
ok

to
ra

nd
 

St
ud

en
t 

Effektmål 
Bygga upp långsiktig FoU relationer med TCN. 

För kompetens riktad mot: 

Utredningar & seniorprojekt   Vetenskaplig excellens 
FoU 

Produktutveckling 
 

  Företagsutveckling 

Forskning Doktorandprojekt    

Doktorandprojekt utnyttjas för att producera 
vetenskapliga och praktiska resultat (strikt 
projektstyrning för resultatöverföring till företag) 
men också för att öka företagens 
beställarkompetens av FoU 

Examensarbeten     
Examensarbeten utnyttjas för att möta 
företagens kortare behov men även för att 
komplettera och stärka doktorandprojekten 

   
Grund 
utbildning 

Studentprojekt  
   

 

Korta projekt som syftar till att bygga förtroende 
och intresse mellan student och TCN men också 
taktiskt för långsiktig rekrytering och försörjning 
av doktorander 

 
 • Seniorer som primära utförare kan svara mot snabba/korta företags och samhällsrelaterade behov. 

• Projekttiden är varierande, men som regel start inom 1-2 månader, längd ca 6 månader. 
• Kostnaden varierar mellan 100 - 500 tkr. 

 • Doktorander som primärt jobbar med att lösa långsiktiga FoU frågor (går att styra map leverans av snabbare 
resultat). 

• Projekttiden varierar mellan 3-5 år, start inom 1-6 månader. 
• Kostnaden är normalt ca 600 tkr/år. 
• Att initiera ett doktorandprojekt innebär ett (minsta) åtagande på 600⋅3(år) = 1 800 tkr. 

 • Studenter som primära utförare 
• Finansieringen sker delvis från universitetens grundutbildningsanslag. 
• För att få snabba resultat och ”bra” studenter att engagera sig i examensarbeten föreslås inrättandet av en 

Studentkonsult funktion som kan avlöna examensarbetare med ca 20 tkr/examensarbetare. 
• Projekttiden är 5-6 månader, start inom 1-8 månader. Starttiden är varierande beroende på timing av projekt 

i relation till studenternas studiesituation och utbudet av andra examensarbeten. 
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