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1. Deltagandet i projektet 
 

Projektledare: Mats Ekevad, docent i Träteknik vid LTU (Luleå tekniska universitet). 

Projektansvarig hos sekundär bidragsmottagare: Anders Gustafsson, Civilingenjör, SP Trä. 

Övriga i projektgruppen: 

Thomas Lundmark, Programdirektör, Träcentrum Norr (TCN)  

Olle Hagman, Professor i Träproduktutveckling, LTU 

Anna Pousette, Civilingenjör, SP Trä 

Peter Jacobsson, Utvecklingschef, Martinsons Träbroar AB 

Johan Åhlen, VD, Moelven Töreboda AB 

 

Strategin för internationaliseringsarbetet togs fram inför projektansökan och vid senare 

projektmöten har alla i projektgruppen deltagit för att ta fram de detaljerade aktiviteter som 

bedrivits i projektet. Strategin i ansökan var att ur TCN:s olika (nationella) 

verksamhetsområden plocka ut träbroar som ett intressant och väldefinierat område där man 

kan söka att utvidga verksamheten internationellt. En fylligare beskrivning av detta finns i 

ansökningstexten. Grundtanken var att det är lättare att starta ett bra samarbete ju mer 

specifikt man definierar samarbetsområdet och träbroar kan antas vara ett lagom litet och 

smalt område. Aktiviteterna för att genomföra strategin har sedan tagits fram löpande under 

projektets gång i projektgruppen utifrån olika parters (industri, akademi, institut) enskilda 

intressen och synpunkter. 

 

I projektet har under 2013 16 st. möten hållits om ca. 1 timme, där aktiviteter i projektet 

diskuterats och planerats och resultat av aktiviteter rapporterats. Vid dessa möten har alla i 

projektgruppen deltagit (förutom enstaka personer med förfall vid enstaka tillfällen). 

Arbetsuppgifter mellan mötena t.ex. kontaktinhämtning och förslag till kontakter har gjorts av 

alla men främst av ME, AG och AP. Resor med koppling till projektet har gjorts av ME, AG, 

OH, PJ och AP. En gemensam dropbox för hantering av gemensamma dokument har använts. 

 

En kortfattad beskrivning huvudpersonerna i arbetet med att ta fram strategin – namn, titel, 

roll i strategiprocessen, roll i miljön, deltagande i projektaktiviteter i detta projekt, 

uppskattad tid som hon/han deltagit. 

 

2. Processer/aktiviteter som lett fram till strategin 

 
Generell beskrivning av aktiviteter 

 

En lista på organisationer, personer, företag och myndigheter som arbetar med träbroar togs 

fram som en första aktivitet. Listan baserades på kända kontakter, deltagarlistor på 

konferenser, sökningar på internet etc. och enbart utländska kontakter var aktuella. Därefter 

skickades mail till personer på denna kontaktlista där en kort presentation av projektet gjordes 

samt att några frågor om intresset för träbroar ställdes. Baserat på svaren från dessa utskick så 

valdes ett antal intressanta kontakter ut. Valdes gjordes också utifrån vilket land det var fråga 

om. I första hand enades gruppen om att välja kontakter i Europa och att Spanien, Schweiz, 

Holland, England var speciellt intressanta. Kontakt togs sedan med UPM (Universidad 

Polytechnica Madrid, Spanien), företaget MediaMadera (norra Spanien), forskningsinstitutet 

EMPA (Zurich) och Berner Fachhochschule (Bern) i Schweiz för att planera en besöksresa till 

dessa. Resan gjordes i v.24 (juni) och inför denna första resa togs ett presentationsmaterial 

fram för att presentera projektet och TCN, LTU och SP Trä. Vidare definierades ett 

frågeunderlag att besvara vid besöket.  
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Under september-oktober deltog ME, PJ och AP i den internationella träbrokonferensen 

ICTB2013 i Las Vegas, USA. Där deltog många av världens forskare och andra från 

forskningsorganisationer och industrier. Denna brokonferens ger en bra överblick över hela 

träbroområdet i världen när det gäller forskning, utveckling och industriell verksamhet. Under 

v. 45 hölls konferensen Wood Building Summit i Skellefteå och där deltog ME och PJ med 

föredrag om träbroar och gav internationella utblickar på området. Under v.48 (november) 

genomfördes den andra besöksresan i projektet och denna gång till Holland och Skottland. I 

Holland besöktes forskningsinstitutet SHR och företaget Groot-Lemmer och i Skottland 

Napier University. Under 2013 har också projektet deltagit i Vinnovas arrangemang, 

workshop 5/2, heldag om immaterialrätt m.m. 21/11. 

 

Frågeställningar att besvara 

 

Frågeställningarna att besvara i projektet generellt och/eller för varje potentiell internationell 

samarbetspartner var många: 

-Vilka organisationer (industrier, akademier, institut) arbetar med träbroar inom landet 

-Finns positiv attityd till trä och traditioner av att bygga med trä 

-Finns stark eller svag styrning av byggande, strikta nationella regelverk 

-Vilka länder har Eurocode som gällande regelverk 

-Finns länder som kan uteslutas avseende förutsättningar för beständighet 

-Finns länder som inte är aktuella av skäl som säkerhet, affärsmässiga kulturer eller annat 

-Hur fungerar brobyggande i olika delar av världen, oberoende av material – finns renodlade 

broföretag, träbroföretag, konsulter, hur går det till när en bro upphandlas och produceras. 

-Vad är viktigt att tänka på vid export av produkter till olika delar av världen på generell nivå,  

-Vilka länder är riktigt duktiga på träbroar och har byggt mycket träbroar 

-Vilken är föreskrivande myndighet i respektive land, motsvarigheten till Trafikverket 

-Vad är rådande regelverk för brobyggande 

-Kan dimensionering enligt Euorcode accepteras?, finns nationella val 

-Finns starka industriföretag som producerar träbroar 

-Hur sker produktutvecklingen av träbroar, om sådan finns 

-Sker någon forskningsverksamhet inom träbroområdet och i så fall vilken typ av forskning 

och vem utför den 

-Finns intresse för samarbete och i så fall inom vilket specifikt område 

 

Alla frågor kunde inte besvaras p.g.a. att ingen visste säkert svaret på alla frågor och 

dessutom är det inte säkert att alla frågor har ett entydigt svar. Av svaren så kunde dock 

slutsatser om förhållandena i aktuella länder tas fram. 

 

Resa Spanien-Schweiz 

 

Spanien: UPM Madrid (universitet i Madrid, timber construction research group), och 

företaget Media Madera (som tillverkar 100 broar/år) deltog vid vårt möte i Madrid. I Spanien 

är det oftast lokala köpare (företag, kommuner, golfbanor etc.) som köper träbroar och det är 

mest gång och cykelbroar (som kan vara ganska stora ibland) men generellt byggs inga 

vägbroar. Det finns inga principiella och/eller formella hinder för vägbroar i trä men 

träkunskapen och trätraditionerna saknas hos brobyggare i allmänhet vilket leder till att alla 

vägbroar byggs i betong. Underhållet av träbroar är ett problemområde där köparen oftast inte 

klarar av detta vilket leder till skador och dåligt rykte för träbroar. Ett projektförslag från våra 

spanska vänner var en inventering av alla träbroar i Spanien och en undersökning av hur man 
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ordnar underhållet av dessa träbroar. Utbildning av ingenjörer i träkunskap är viktig för att 

fler träbroar ska kunna byggas i Spanien. Det allmänna ekonomiska läget i Spanien är dåligt 

vilket leder till att lite resurser för forskning och utveckling finns. Media Madera är en (1) 

träbrotillverkare men det finns också andra företag som tillverkar träbroar i Spanien. Råvaran 

köps från olika länder bl.a. Sverige. 

 

Schweiz: Forskningsinstitutet EMPA arbetar i flera aktuella projekt med utveckling av bl.a. 

förstärkningar (fiber) av befintliga broar (trä, betong, stål). I Schweiz finns inga speciella 

träbrotillverkare men istället konstruerar byggkonsulterna träbroar och träbyggföretagen 

bygger broarna. En lång tradition av träbrobyggande finns och god kunskap om trä. Oftast 

byggs ganska smala träbroar med tak i traditionell stil och med lokal råvara (det kan vara 

viktigt!). Materialet är ofta gran (ej impregnerad), ofta görs förspända trädäck och 

stålförstärkningar används frekvent. Denna beskrivning gäller troligen i Södra Tyskland och 

Österrike också. Det byggs troligen inte några fullastbroar i trä. Broägare är statliga, federala, 

kommunala, lokala, företag etc. Berner Fachhochschule (universitet i Bern) utbildar bachelor 

och masterstudenter i Wood Technology. Träbroar är en del av deras allmänna intresseområde 

som är träbyggande generellt. Deras nuvarande forskning om speciellt träbroar handlar om 

inspektion (mobile x-ray camera, moisture content), glulam problems, retrofitting-repair, 

asfalt-problem-bulor (färg på asfalt har betydelse), coating, composite konstruktioner och 

timber-concrete broar. 

 

Brokonferensen ICTB2013i Las Vegas 

 

Konferensen samlade ca. 150 deltagare från 20-25 länder. Ett 60-tal föredrag i parallella 

sittningar gavs av personer från akademi, institutioner och företag. Norge, Sverige och USA 

hade många deltagare. Ämnesindelning var broinspektioner, tillståndsövervakning, 

samverkansbroar trä/betong, kompositbroar trä/glasfiber/kolfiber, CLT och limträ, täckta 

broar (historiska broar, reparationer), belastningsprov, beständighet och praktikfall (nya 

broar). Slutsatser från konferensen är att detta med att bygga träbroar och även forska kring 

träbroar förekommer i många länder men kanske mest i Norge, Sverige, USA, Canada och 

Schweiz. Skälen att bygga broar av trä varierar väldigt mycket, de kan vara ekonomi, 

tradition-historik, utseende, tid för montage, andra montageskäl, miljöskäl, krav att använda 

lokala råvaror, etc. Träslag och metoder för träskydd varierar mellan olika länder beroende på 

tillgång på trä, risken för skador på träet (pga klimatet eller insekter) och de regler för 

kemikalieanvändning som finns i landet ifråga. Normer för dimensionering och regler för 

träskydd varierar mellan länder dock inte så mycket i Europa pga. den gemensamma 

dimensioneringsstandarden Eurocode. Hinder för att bygga mer träbroar kan vara att få 

ingenjörer utbildas i träkunskap, traditionen kan vara att bygga i stål och betong och att 

tveksamhet till trä finns pga. befarad beständighets och underhållsproblematik med trä. 

 

Resa Holland- Skottland 

 

Holland: Institutet SHR besöktes och Professor Jorissen tog emot. I Nederländerna är ca 50% 

av alla GC-bro i trä och livslängden beräknas till 25 år (utan underhåll) så eftermarknaden har 

idag blivit en betydande del av tillverkningen i Holland. Hur stor marknaden för träbroar är i 

Nederländerna idag är svårt att uppskatta men med utgångspunkt från att det finns minst fyra 

tillverkare/leverantörer och den största leverantören tillverkar ca 100-150 broar per år kan 

totala mängden träbroar uppgå till 150 st per år (50% i trä+4x75=150 st). Beständighet ligger i 

fokus och en liberal inställning till användning av olika träslag och blandning av trä och stål 

är inte ovanlig. Ett broföretag heter Groot Lemmer och detta besöktes. Groot Lemmer 
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etablerades 1920 och har under de senaste 35 åren tillverkat ca 5500 broar. De är tillverkare 

av träbroar, bryggor, däckplank, räcken och är marknadsledande för träbroar av hårdträ. De 

levererar även broar av stål+hårdträ och stål+hårdträ+plast. Allt hårdträ (ekke) som används 

är FSC-certifierat. Groot Lemmer finns representerade i sex länder, Nederländerna, Tyskland,  

Frankrike, Danmark, Storbritannien och Japan. Företaget utför nyckelfärdiga entreprenader 

inklusive projektering, leverans och montage med kan även vara underentreprenörer till 

huvudentreprenör. Allt hårdträ importeras från Kamerun och är blocksågat i ungefärliga 

dimensioner (kostnad ca 1000-1500 Euro/m
3
).  På kundens begäran kan även andra träslag 

tillhandahållas (Douglas Fir 300 Euro/m
3
, acetylerat virke mm. För att nå större dimensioner 

sammanfogas hårdträbalk till större dimensioner med hjälp av dymlingsförband. Detta är en 

nackdel för broar av hårdträ då mekaniska förband är inte lika effektiva som limmade 

förband. Hårdträvirket är svårt att limma. Tillverkning och försäljning sker även av halkfria 

broplank (antislip) som kan vara gjorda av plastmaterial. Aluminiumplank används även till 

olika broprojekt.  

 

Skottland: Napier University (Professor Kermani) besöktes. Storbritannien har inte samma 

tradition av träbroar som Nederländerna eller Tyskland. Miljömedvetandet och att beakta 

miljöpåverkan är dock allt viktigare för den brittiska kunden. Broar ägs av städer, kommuner 

med flera, men några v de större brohållarna är bland annat  BRB (Residuary) Ltd., British 

Waterways, CSS, Department of Transport, Highway Agency, London Underground Ltd. och 

Network Rail. Träbroar passar bra in i landskapet eller stadsbilden och betraktas som 

naturliga och gjorda av miljövänligt material. Gång och cykelbroar och bryggor kan vara 

acceptabla att bygga av trä. Beställare är troligen mycket skeptiska till trafikbroar för full 

trafiklast. De flesta broar i trä för fotgängare och för lätt fordonstrafik levereras av tre företag 

som använder tropiska träslag eller tryckimpregnerad barrved. Det finns också några mindre 

leverantörer. Den brittiska armen bygger också ett antal broar i utbildningssyfte. Napier 

University har utvecklat förspända träbroar (stress laminated timber bridges, SLT) i flera år 

och det har byggts ca 160 broar av denna typ under de senaste 4-5 åren. SLT anses vara 

mycket kostnadseffektiva och ett bra sätt att bygga en bro för fotgängare eller lätta fordon. De 

flesta av de SLT broar som hittills har konstruerats och tillverkats av Forrestry Commission 

kommissionen för eget bruk.  
 

Wood Building Summit i Skellefteå v.45 

 

Konferensen samlade ca.70 deltagare, hade bostadsministern Stefan Attefall som huvudtalare 

och handlade om olika aspekter på träbyggande. Vid denna konferens deltog ME och PJ med 

föredrag om träbroar och gav internationella utblickar på området baserade på ICTB2013 

samt kunskap som erhållits i detta projekt. 

 

Slutsatser 

 

Resor och kontakter enligt ovan gav en bild av läget i olika länder. Dvs. vilka aktörer som 

finns, vad som görs och inte görs. Ungefär likartade svar har erhållits i flera länder på många 

frågor. Kunskapen om befintliga broar i respektive land är dålig (utom i Schweiz) då 

förteckningar över broar saknas. Beständighetsfrågor är generellt väldigt viktiga och trä 

ifrågasätts ofta åtminstone för fulllastbroar. Afrikanska träslag eller modifierat (avancerat och 

dyrt) trä används ibland som lösning på beständighetsproblemet. Om man vill leverera broar 

till andra länder ska man vara öppen för kombinationer mellan träslag och/eller kombinationer 

mellan trä och stål/aluminimum. Träbroleverantörer i andra länder kan också bygga i andra 

material och inte enbart i trä. 
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Nuläge 

 

Nuläget är att slutrapporterna sammanställs samt att funderingar kring vilka möjliga fortsatta 

aktiviteter som är tänkbara. En s.k. COST-action (forskningssamarbete inom EU) är en 

närliggande möjlighet. Under 2017 kommer arrangemanget ICTB 2017 (den 3:e 

internationella träbrokonferensen) att arrangeras i Skellefteå av LTU och SP Trä vilket blir en 

viktig sak i internationaliseringsarbetet. Strategin är att arbeta vidare för att samla finansiella 

och andra medel för att bygga vidare på att skapa ett kunskapcenter för träbroar. 

 

I detta avsnitt redovisas vilka huvudsakliga processer/aktiviteter som genomförts för att ta 

fram strategin, idéer och tankar bakom valda aktiviteter/processer och dessas genomförande 

beskrivs – syfte, mål, förväntade och uppnådda resultat. Aktiviteter kan t.ex. omfatta 

omvärldsanalys, mappning/benchmarking, resor, workshops, etc.  Resor som har gjorts inom 

ramen för projektet; vilka deltog från miljön, vilka miljöer träffade ni, hur presenterade ni 

miljön/projektet, vilka diskussioner hade ni, hur följdes dessa upp, vad är läget nu?  Hur 

lärandet (erfarenheterna) i den egna organisationen skett, engagemang och 

internrapportering.  Beskriv även om Ni använt Er av externa resurser, t.ex. konsulter, 

databaser, etc.  

Ni kan antingen skriva kronologiskt eller under tematiska rubriker.  

  

3. Strategins status – hur har arbetet med att ta fram strategin gått och 

vart står ni idag  
 

Projektet har genomförts enligt planen och enligt vad som överenskommits inom 

projektgruppen under projektets gång. Eftersom världen är stor och tid och pengar begränsade 

så har bara några enstaka länder och kontakter kunnat bearbetas. Urvalet har skett efter bästa 

förmåga men det är ändå svårt att bedöma om andra eller ytterligare länder inom Europa 

borde ha besökts. Dessutom är t.ex. länder i Asien och deras verksamhet inom träbroområdet 

till stor del obekanta för oss även om ICTB2013 till viss del indikerar att det inte sker så 

mycket där. 

Förväntningen var till del att hinder av formell natur som förhindrar träbroanvändning skulle 

finnas men det visar sig att detta nog inte är fallet. Istället är det traditioner, kultur, utbildning 

av ingenjörer och sedvänjor som avgör valet av bromaterial till stor del. Det finns också olika 

syn på beständighet hos trä och olika klimat i olika länder som till del kan förklara skillnader 

mellan länder. Beständighet och underhåll är viktiga frågor. 

Sättet på vilket en träbro kommer till stånd varierar mellan olika länder. I vissa länder finns 

träbrotillverkare som tillverkar träbroar på beställning. Vissa av dessa tillverkar enbart broar 

av trä, vissa tillverkar både träbyggnader och träbroar medan vissa tillverkar broar av trä och 

även broar av andra material (utan speciell preferens för trä). Köpare av träbroar är alla typer 

från privatpersoner, organisationer, företag till statliga myndigheter. Ibland köps broar av 

någon utan speciella materialkrav och ibland är materialet specificerat. Det skiljer sig också åt 

när det gäller om en totalleverans av komplett bro (inklusive markarbeten, betongfundament 

etc.) avses eller om enbart broöverbyggnaden (brobanan utan fundament) avses. Aktörerna i 

olika länder i form av företag, konsulter, institut, universitet arbetar på lite olika sätt och 

kontakter mellan dessa är inte alltid självklara. En viktig specialite för träbrobyggande i 

Sverige är tekniken med tvärspända plattor. Denna teknik är inte spridd så mycket till andra 

länder som det verkar. 
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Framtid 

 

Svårigheten är att veta om hur man lämpligast går vidare med dessa internationella kontakter i 

framtiden. Hur ska samarbete med dessa ske, kring vilka projekt ska vi samlas, hur ska arbetet 

finansieras, vilka projekt är intressanta att samarbete kring. Önskvärt vore att nu i detta läge 

kunna fortsätta genom att t.ex. definiera ett samarbetsprojekt (t.ex. om sprickbildning i trä, om 

förbandstyper i trä, om beständighetsaspekter, om kartläggning av träbroar, om tvärspända 

plattor etc.) och att få finansiering för detta. De organisationer vi mött har alla ett gemensamt 

intresse av att forska fram och utveckla nya metoder och därigenom finna vägar att öka 

träbroanvändningen. Det som då måste till är möjligheter till finansiering av sådana projekt. 

 

Redovisa en bedömning av hur strategin förhåller sig till de förväntningar ni hade när arbetet 

började, t.ex. frågeställningar som inte kunnat bearbetas i tillräcklig grad respektive sådana 

aspekter som bedöms särskilt väl utvecklade. Vilka delar av strategiarbetet har inneburit de 

största förväntade och oväntade framgångarna eller svårigheterna? Finns det behov av att 

fördjupa och vidareutveckla (vissa delar av) strategin? Kommentera särskilt i vilken grad 

forskande organisationer och företag kunnat samlas kring en gemensam strategi. 

 

4. Konkreta effekter hittills av arbetet med att ta fram strategin 
 

Av värde är de listor på träbrokontakter som tagits fram samt de personliga och institutionella 

relationer som projektet gett. Vidare har de första stegen tagits till samarbete med flera 

potentiella partners. Kunskap om förhållanden i olika länder har också lett till en slags 

omvärldsbild som inte alltid är enkel men dock realistisk och reell. Samarbete företag-

universitet-institut är inte självklart i andra länder på samma sätt som i Sverige. 

 

Beskriv vad processen med internationaliseringsstrategin hittills lett fram till konkret som är 

av stort värde för miljön.  

 

5. Möjligheter och utmaningar i det fortsatta strategiska arbetet med 

internationalisering 
 

Möjligheter för akademiker i projektgruppen är samarbete kring ansökningar om 

forskningsmedel med partners som kommit fram ur projektet. Industriella deltagare har fått en 

omvärldsbild som ger dem större möjligheter att bedöma risker och möjligheter med en 

internationell verksamhet. Företagsbesök har gett insikt i hur företag i andra länder fungerar. 

 

Det sätt på vilket arbetet bedrivits har varit att brett i Europa välja ut ett antal länder och 

kontakter. Ett annat sätt skulle ha kunnat vara att enbart specialisera sig på 1 land för att där 

gå mera in på djupet. Detta skulle man kunna göra efter att en bred sortering av länder gjorts 

på samma sätt som i detta projekt. 

 

Redovisa en kort bedömning av hur kommande arbete ser ut.  Vad bedöms som avgörande 

faktorer för att strategin effektivt skall kunna implementeras? Har något framkommit som 

tyder på att en annan organisatorisk bas för strategiarbetet än den valda skulle varit att 

föredra? 
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6. Förslag till Vinnova på aktiviteter/stöd för nyttiggörande av strategi 
 

Detta Internationaliseringsprojekt har startat upp ett samarbete mellan oss och organisationer 

och människor i organisationer som kan bli framgångsrikt. Emellertid har vi nu endast fått en 

start och nu krävs fortsatta aktiviteter om det ska bli något bra av detta. Ofta finns 

samarbetsmöjligheter och möjliga projekt att samarbeta kring men finansiering saknas. 

Vinnovas aktivitet kan vara att stötta sådana samarbetsprojekt, typ pilotprojekt, med 

finansiering. Vinnova kan on så önskas även definiera vilka typer av projekt och områden 

som är intressanta att stötta finansiellt eller anvisa vägar att finna stöd för samarbete.  

 

Den 3:e Internationella Träbrokonferensen ICTB2017 (International Conference on Timber 

Bridges) kommer under 2017 att arrangeras i Skellefteå av SP Trä och LTU. Konferensen 

brukar samla ca. 150 deltagare från hela världen och fokus ligger helt på träbrofrågor. Detta 

blir en mycket viktig del i internationaliseringsarbetet för vårt träbrocentrum. Det vore 

mycket positivt om Vinnova kunde delta i skapandet av en bra sådan konferens genom att 

stötta med t.ex. ekonomiska medel eller stöd i annan form. 

 

Under denna rubrik kan Ni kortfattat och i punktform föreslå insatser som Vinnova kan stödja 

implementering av internationaliseringsstrategin.   

 

Här ser vi särskilt fram emot synpunkter över programarbetet med strategin samt hur 

Vinnova skulle kunna arbeta med liknande processer i framtiden, t.ex. program-

/projektupplägg, stödfunktioner, m.m. (relaterat till verksamheten i strategiutlysningen).  

Vi välkomnar också förslag på hur framtida insatser för framtagande av 

internationaliseringsstrategier bör utvecklas (även för andra än FoI-miljöer).  

 

7. Övrigt 
Resultat att rapportera och som inte täcks in under de övriga rubrikerna.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (Mål 2), Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Region Västerbotten. 
 
Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Lindbäcks Bygg AB 
Holmen Timber, Martinsons Trä AB, SCA Forest Products AB, 
Norra Skogsägarna, Setra Group AB, Sågverken 
Mellansverige, SÅGAB, Sveaskog AB, Luleå tekniska 
universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 

 


