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Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
249816 Ljudisolering i trähus - en handbok 

för konstruktörer
Bidrag till tryckning av handbok Ljudisolering i trähus - en handbok för 
konstruktörer

Birgit Östman, SP Trätek engångsbe
lopp

Avslutat

248899 Studentrekrytering Stipendier till studenter som läser träteknik vid LTU Skellefteå Micael Öhman engångsbe
lopp

Avslutat

239170 Svensk tall: Medfinansiering 
utrustning friktionssvetsning 
/hårdgörning ytor "svetsmaskin"

Medfinansiering inköp av utrustning för hårdgörning av 
ytor/friktionssvetsning för trämodifiering - Svensk Tall

Dick Sandberg engångsbe
lopp

Avslutat

239210 Svensk tall: Medfinansiering 
utrustning kemiskmodifiering av 
splint; imprenteringstub med 
analys via CT-skanning

Medfinansiering inklöp av utrustning kemiskmodifiering av splint; 
imprenteringstub med analys via CT-skanning

Dick Sandberg engångsbe
lopp

Avslutat

239380 FORMAS - Experimantella studier 
kapillära fenomen

Projektet bygger på idén att främja användningen av material och produkter 
baserade på skogen och agrara biprodukter genom att förbättra kunskapen 
om deras fukttekniska egenskaper av betydelse för funktionalitet och 
beständighet i ett hållbarhetsperspektiv. 

Dick Sandberg, LTU 160101-
201231

Pågående

166519 TiiN DP 7 Träbaserade 
komponenter

Se 239607. Avser samma delprojekt inom TiiN, men eftersom anställda på 
både kst 239 och kst 171 jobbar i dettta delprojekt måset ett 
projektnummer finnas på varje kst

Mats Ekevad, LTU 160101-
181231

Pågående

239607 TiiN DP 7 Träbaserade 
komponenter 

Syftet är att öka möjligheterna till bra komponenter, metoder och 
byggsystem för trähusbyggande

Mats Ekevad, LTU 160101-
181231

Pågående

239601 TiiN DP1 Röntgenteknik Syftet är att vidareutveckla och bidra till ökat nyttjande av röntgenteknik 
inom träindustrin. Arbete utförs inom fyra delområden:
1) Utvärdera strategier och applikationer inom datortomografiområdet (CT)
2) Bättre algoritmer för dagens röntgenmätramar.
3) Utvärdera möjligheten att hitta kvistar mha konstråleröntgen
4) Bättre nyttjande av röntgeninformation längs värdekedjan

Johan Skog, SP
Olle Hagman, LTU

160101-
181231

Pågående



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
239602 TiiN DP2 Sortering o kvalitetsstyrn Mål är att förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att stärka 

konkurrenskraften och tillväxten för träbranschen och dess 
maskinleverantörer. Syftet är att vidareutveckla teknik och processer för 
ökad avsyningskvalitet och för att möta specifika kundkrav och 
kundpreferenser.

Olof Broman, LTU 160101-
181231

Pågående

239603 TiiN DP3 Industriell virkestorkning Målet med projektet är att uppnå en mer självstyrande och automatiserad 
torkningsprocess med förbättrad torkningskvalitet, kapacitet och optimerad 
energianvändning.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU

160101-
181231

Pågående

239604 TiiN DP4 Norrländsk kvalitetstall Målbilden är att Svensk Tall ska vara ett attraktiv konkurrenskraftigt 
material på en nationell och internationell marknad för golv och för slitytor, 
som tillverkas vid norrländsk träindustri. Utvecklade basprocesser och 
möjliggörande processer utvecklas för ta tillvara värdet på kvalitetsfura, 
såsom ythårdgörning, årsringsorientering, etc.

Olle Hagman, LTU 160101-
181231

Pågående

239605 TiiN DP5 Estetiska träytor Projektet har som syfte identifiera betydelsen av estetiska och hållbara 
träytor från ett brukar- och tillverkarperspektiv för att arbeta fram tekniker 
och metoder för att anpassa och modifiera trä till förbättrade prototyper 
med tydligt högre värde.

Bror Sundqvist 160101-
181231

Pågående

239606 TiiN DP6 Flödeseffektiva 
värdekedjor

Syftet är att studera hur industriella träbyggare och dess underleverantörer 
kan övergå till en styrning och planering av verksamheten som befrämjar 
flödeseffektivitet i värdekedjan

Micael Öhman, LTU 160101-
181231

Pågående

244728 Förstudie svensk skogsråvara i 
Ecoinvent

Syftet är att att undersöka vad som krävs för att fylla på databasen 
Ecoinvent med relevanta och korrekta data om svensk skogsråvara och 
svenska träprodukter. Förhoppningen är att databasen fylls på med svenska 
processer, därmed kommer svensk skogsråvara att gynnas när företag och 
myndigheter gör aktiva val och använder databasen för att beräkna och 
minska sin totala miljöpåverkan.

Thomas Lundmark, LTU 160101-
161231

Avslutat

239137 Future CLT Huvudsakligt mål är att öka kunskapen om hur CLT kan tillverkas effektivt 
och hur egenskaperna hos CLT kan varieras för ökad användning. Detta 
innebär att ta fram nya varianter av CLT med nya egenskaper, införa CLT i 
dagens befintliga byggprocesser samt skapa möjlighet för ansökan till 
Horisont 2020

Mats Ekevad, LTU 150901-
180531

Pågående

239139 Tåligt trä Projektets mål är att skapa förutsättningar för utveckling av flera nya 
trämaterial med utmärkta egenskaper som har avsevärt längre livscykel än 
obehandlat trä.

Diego Elustondo, LTU 150801-
160228

Avslutat

2391231 Stålindustiteknik i träprodukter Projektets syfte är att undersöka förutsättningarna för att bearbeta trä med 
processteknik från stålindustrin (valsning).

Olle Hagman, LTU 150801-
160131

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
239725 Robust kanaltorkning Fortsättning på projekt 239701 Förstudie vandringstorkar. Projektet går 

vidare med de frågeställningar som indikerats i förstudien, bl.a. hur olika 
styrparametrar kan ändras, konsekvenser av detta, o.s.v. Ett av resultaten 
här en ny metod för medelvärdestemperaturstyrning av processen, vilket 
för många produkter innebär högre torkkvalité.

Margot Sehlstedt-Persson 150205-
151231

Avslutat, ej 
slutraporterat

239724 Paketvägning validernade test Syftet är att validera tidigare resultat inom projekt 242704 Fredrik Persson 150205-
151231

Avslutat

239145 Svensk tall: EnWoBio Det projektet handlar främst om ett antal koncept att modifiera furu och 
gran och att även effektivt använda de olika materialströmmarna inom 
skogsindustrin. Ett exempel är nya typer av naturligt
modifierat trä genom att utveckla koncept för att kombinera komprimering 
av trä med en värmebehandlingsprocess. På så sätt kan hårdheten ökas 
samtidigt som både dimensionsstabiliteten och motståndet mot 
nedbrytning av t.ex. rötsvampar förbättras. 

Dick Sandberg 150101-
171231

Pågående

239722 Sprickor i konstruktioner För att praktiskt kunna använda de resultat som framkommit (i projekt 
2418142) föreslås en vidare studie och analys av spricklägen och sprickdjup 
med hjälp av den framtagna finita element modellen. Målet är att en 
”sprickkarta” ska tas fram och att denna ska kunna ge vägledning angående 
sprickor i befintliga konstruktioner.

Sven Berg, LTU 150101-
151231

Avslutat, ej 
slutraporterat

239723 Avsyning workshop Syftet är att genomföra en workshop och ta fram underlag för hur man ska 
gå vidare inom avsyningsområdet

Olof Broman, LTU 150101-
151231

Avslutat

239719 Brandimpregnering State-of-the art brandimpregnering Anna Pousette 150101-
151231

Avslutat

239721 NIR Målsättningen i det här projektet är att genomföra en förundersökning 
kring lämpligheten av data från en nära infraröd- (NIR) kamera i 
bedömningen av hållfastheten av granvirke

Olle Hagman 150101-
151231

Avslutat

239726 Höga flervåningshus Syftet är att utreda om förutsättningarna för visionen att bygga upp till 22 
våningar höga träbaserade flerfamiljshus vilka klarar rådande krav och 
förväntningar på ljudisolering, vibrationer och dynamik

Greger Lindgren 150101-
150930

Avslutat, ej 
slutraporterat

239720 Projektansökningar Medel för att ta fram projektförslag 2015 Thomas Lundmark 150101-
150330

Avslutat

241717 Komprimering trä ånga Syftet är att vidareutveckla en modifieringsmetod för trä som innebär att 
träytan hårdgörs /  komprimera med hjälp av vattenånga

Dick Sandberg 140617-
141231

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
244503 ITCN Syftet är att vidareutveckla och förnya innovationscentrat TräCentrum Norr Thomas Lundmark 140601-

141231
Avslutat

242704 Paketvåg/autom övervakn tork 2 Finna betydande mätbara parametrar på den råa sidan för att optimera 
torkprocessen och förbättra träffsäkerheten av målfuktkvoten.

Fredrik Persson 140306-
141231

Avslutat

239701 
(242701)

Förstudie vandringstorkar Syftet är att identifiera problemställningar som dagens ansvariga för 
styrning av vandringstorkar måste hantera. Målet är att få en jämnare 
torkningskvalitet samt en fördjupad förståelse av hur torkningsprocessen 
ska styras och göras mer robust.

Margot Sehlstedt-Persson 140201-
150630

Avslutat

244716 Certifiering export Norge Syftet  är att bredda marknaden för träförädling i norra Sverige samt öka 
kunskapen om tekniska hinder vid handel med byggprodukter med Norge. 
Målet är även att genomföra en certifiering av Martinsons, Lindbäcks och 
Plusshus produkter för att kunna sälja planelement och volymelement till 
Norge.

Anders Gustafsson 140101-
151231

Avslutat

2397121 Limträfasader, del 2 CBBT Syftet är att undersöka om det rillningsdjup som används för råspont idag är 
tillräckligt för att undvika mögelpåväxt på dessa ytor i långtidsanvändning

Karin Sandberg 140101-
151231

Avslutat

239707 
(242707)

Benchmarking scots pine Syftet är att gå igenom/hitta nya trämodifieringstekniker som har 
marknadspotential/förutsättningar att bidra till att öka volymen av såld 
fura.

Diego Elustondo 140101-
150630

Avslutat, ej 
slutraporterat

239711 
(241711)

Dimens knutpunkter spiknplåt Att ta fram ett provnings- och beräkningsunderlag som visar hur mycket 
större upplagstryck som kan tillåtas om spikningsplåtar används. Detta 
saknas idag vilket leder till att spikningsplåtarnas förstärkande effekt inte 
kan tillgodoräknas.

Mats Ekevad 140101-
150630

Avslutat, ej 
slutraporterat

239714 
(241714)

Förstud synligt trä/ökad 
tallanvändn

Syftet är att genomföra en förstudie kring hur förädlingsvärdet för svensk 
fura/tall kan ökas med förbättrad lönsamhet.

Dick Sandberg 140101-
150630

Avslutat

239708 
(241708)

Pakethantering Syftet är att genomföra en genomgång med industrin för att hitta sätta att 
effektivisera/minska nödvändigt hanteringsarbete vid hantering av 
virkespaket i sågverken.

Micael Öhman 140101-
150630

Avslutat

239705 
(242705)

Rillning mögel råspont Syftet är att undersöka om det rillningsdjup som används för råspont idag är 
tillräckligt för att undvika mögelpåväxt på dessa ytor i långtidsanvändning

Margot Sehlstedt-Persson 140101-
150630

Avslutat

239702 
(242702)

Torkning impregnering 3 Projektet ska utvärdera hur konditionering av virke och hyveldjup inverkar 
på problem med ofullständigt impregnerad furusplint med kopparmedel.

Margot Sehlstedt-Persson 140101-
150630

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
249703 3DX del 6 Syftet är dels att  sprida kunskap om de forskningsresultat som framkommit 

inom TCN:s röntgeninriktade projekt, dels att gå vidare med utvecklingen av 
stocksortering baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik.

Olle Hagman 140101-
141231

Avslutat, ej 
slutraporterat

241502 Avsyningsutr träindustrin Mål 2 Syftet är att förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att nå 
samma nivå som manuell avsyning, märkning och kapning

Olof Broman, LTU 140101-
141231

Avslutat

241715 Buckling Syftet är att vidareutveckla ett beräkningsverktyg för knutpunkter med ett 
enkelt användargränssnitt, som är baserat på Eurocode 5 och lägga till en 
modul för buckling som ska implementeras i programvaran.

Sven Berg, LTU 140101-
141231

Avslutat

244709 Ind installationtekn del 2 Syftet är att hitta nya, smarta installationslösningar för el, vs och data/tele 
som är anpassade för industriellt träbyggande

Erik Lindbäck, Lindbäcks 
Bygg

140101-
141231

Avslutat

244710 Ind installationtekn del 3 Syftet är att hitta nya, smarta installationslösningar för el, vs och data/tele 
som är anpassade för industriellt träbyggande

Erik Lindbäck 140101-
141231

Avslutat

244706 LCA Träbroar Syftet är att visa hur en vanlig typ av träbro står sig mot en 
betongbrolösning ur ett miljöperspektiv.

Peter Jacobsson 140101-
141231

Avslutat

241712 Limträfasader, del 2 Målet är fasadpaneler med en ytbehandling som ger en optimal prestanda. 
Det uppnås genom att välja bästa tänkbara trä- och färgkombination, 
bestämma testmetoder för bedömning av prestanda vid jämförelser av 
material och ytbehandling.

Karin Sandberg 140101-
141231

Avslutat

166507 TCN-Utveckling av 
massivträkonstruktioner mot 
ljudklass B

Syftet är att i detalj kartlägga och förstå hur olika byggsystem uppträder 
vibro-akustiskt. Målet är att genom nya/förbättrade tekniska lösningar 
kunna utveckla systemet mot bättre ljudprestanda.

Fredrik Ljunggren 140101-
141231

Avslutat

171227 Energikuben II Att bygga upp och testa detaljlösningar som används inom trähusbyggandet 
med avseende på lufttäthet. Genom att dokumentera detaljlösningarna kan 
deras inverkan på den totala lufttätheten i byggnaden bestämmas.

Helena Johnsson, Linbäcks 
och LTU

130301-
131031

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
241835 Avsyning Projektets syfte är att: - Kartlägga hur olika defekter definieras av kundkrav 

och hur olika avsyningsutrustningar mäter olika defekter. - Utveckla och 
validera ett simuleringsverktyg. - Simuleringsmässigt undersöka vad olika 
kundkrav kostar med hänsyn till ingående råvara. - Simulera paketkapning. - 
Genom preferensstudier undersöka hur slutkonsumenternas preferenser 
harmonierar med kraven.som ställs i kvalitetsspecifikationerna hos 
tillverkarna och hur ”långt” man kan gå innan virkeskvaliteten blir för dålig. - 
Undersöka hur bör- och ärvärdet vid kapning överensstämmer. - Utveckla 
ett användarvänligt verktyg för inställning av avsyningsutrustningen.

Olof Broman 130201-
131231

Avslutat

244831 Samverkan upplagstryck - 5 mm 
spikningsplåt

Test/prov enl  samt första ”slaskberäkning” för analys av samverkan av 
upplagstryck och 5 mm spikningsplåt för kraftupptagning (fördelning av 
tryck ut i plåt) enligt Eurocode5 villkor

Anders Gustafsson, SP Trä 130201-
131231

Avslutat

2418143 Spricklagning, hållfasthet Syftet med arbetet är att undersöka hur sprickor i trä kan lagas. Målet är att 
testa olika metoder och medel för att laga sprickor med lim och 
dokumentera detta till praktiska anvisningar.

Anna Pousette, SP Trä 130201-
131231

Avslutat

241834 Stumskarvade plattor, 
förskjutningslängder

Idag finns tre kriterier som ger ett minkrav på förskjutningslängd mellan 
stumskarvar i intilliggande balkar som kan tillämpas om bärförmåga sänks 
med en faktor 0,8. Dock görs idag olika tolkningar av dessa kriterier och 
formuleringen i Eurocode är otydlig. Projektets mål är  att hitta sambandet 
mellan förskjutningslängd och bärförmåga/styvhet

Peter Jacobsson, 
Martinsons Träbroar

130201-
131231

Avslutat

241833 Vägräckesinfästningar broplattor, 
FEM

Syftet är att genomföra FE beräkningar som ska utmynna i en rapport som 
används för att visa på att tvärspända plattor klarar påkörning på godkända 
stålvägräcken

Peter Jacobsson, 
Martinsons Träbroar

130201-
131231

Avslutat

244832 Ishallar av trä, klimat Syftet är att undersöka om klimatet i ishallar av trä är gynnsammare än i 
ishallar av stål och att i så fall hitta orsakerna till detta

Anders Gustafsson, SP Trä 130101-
131231

Avslutat

2448101 Limträfasadsystem Syftet är att uppnå längre underhållsintervaller (15-20 år) för limträfasader. Karin Sandberg, SP Trä 130101-
131231

Avslutat

2418142 Sprickor i träkonstruktioner, 
beräkningar hållfasthet

Syftet är att vidareutveckla en metod för att bedöma sprickors risk i 
belastade områden (spänningsnivå, sprickstorlek etc). Metoden kan också 
ge underlag för argument om förändring av reduktionsfaktor enligt 
Eurocode5.

Mats Ekevad, LTU 130101-
131231

Avslutat

2418141 Sprickor i träkonstruktioner, 
sammaställning

Syftet är att sammanställa resultaten av projekt 814 och besvara industrins 
frågor kring bl.a. korrelation mellan fuktkvot och sprickmängd, inklädnad av 
balkar, m.m.

Karin Sandberg, SP Trä 130101-
130531

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
244500 Strategisk F&I agenda, den 

elektroniska motorvägen från 
bygge till hygge

Målet är att ta fram en strategisk F&I-agenda för att stärka den globala 
konkurrenskraften hos den svenska träindustrin och dess underleverantörer 
av utrustning, varor och tjänster.

Thomas Lundmark, LTU 120801-
130331

Avslutat

171218 Förbanden är knuten Utveckla beräkningsverktyg för kuntpunkter, enkelt användargränssnitt som 
baseras på Eurocode 5. Ny kunskap som saknar fullgoda beskrivningar i 
dagens norm, tex klossbortt i förband med samtidigt normalkraft och 
moment samt glidstyvhet i förband.

Greger Lindgren, 
Martinsons

120101-
131231

Avslutat

241501 Internationalisering av ett centrum 
för träbroar

Målet är att skapa en bild internationellt över forskningsorganisationer, 
produkter och producenter, inkluderande marknadsförutsättningar och 
etablera samarbeten kring träbroar.

Mats Ekevad, LTU 120101-
131231

Avslutat

171219 Energikuben Att bygga upp ett testhus där byggkomponenter och anslutningar kan testas 
för värmeläckage och lufttäthet. Skapa en katalog av mätningar där 
väderförhållandena är kända. Vid en ny mätning kan resultaten kalibreras 
mot katalogen och därmed eliminera yttre påverkansfaktorer.

Helena Johnsson, Linbäcks 
och LTU

120101-
130630

Avslutat

242830 Träfasader för framtiden, CBBT 
samverkan

Syftet  är att inhämta kunskap och underlag för att ta beslut om ett framtida 
fasadsystem i trä för framförallt flervåningshus i trä. Delmål 1 är en 
inventering av befintliga fasadsystem samt ingående material och metoder 
för  ett framtida fasadsystem. Delmål 2 syftar till att ta fram underlag till 
kommande arbete och en ny ansökan baserat på de uppgifter som 
framkommit i del 1.

Karin Sandberg,  SP Trä 120101-
121231

Avslutat

241829 Forts skuvhållfasthet (821) Projektet avser en fortsatt studie som ska utvärdera balkar och 
provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten. 

Anna Pousette, SP Trä/Mats 
Ekevad, LTU. Samordnare: 
Greger Lindgren, 
Martinsons

120101-
120430

Avslutat

242825 Metodutveckling för mögeltestning 
av trä

Syftet med denna förstudie är att utveckla enkla och robusta forcerade 
mögeltester i småskaliga labtester som kan följas och utvärderas 
kontinuerligt.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU

111201-
130630

Avslutat

242826 Modern torknings inverkan på 
impregnerbarhet i
furusplint - Del 2

Syftet med projektet är att kunna definiera, separera och därmed kunna 
leverera funktionsbeständiga träprodukter. Målet är att med rätt 
torkningsprocess skapa en beständigare produkt, speciellt för impregnerat 
virke, så att inte torkningsprocessen negativt påverkar fullständig 
impregnering.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU

111101-
131130

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
241820 TimberNav Under år 2010 togs i ett TCN projekt en programvara fram som syftar till att 

hjälpa sågverken att bestämma timmerklassgränser samt att prognosticera 
och optimera sitt produktutfall. Detta fortsättningsprojekt är avsett att öka 
spridningen av programvaran.

Per Berg, SP 110901-
130630

Avslutat

242827 Termisk modifiering av trä Syftet är att undersöka om värmebehandling kan kompletteras med 
hetoljebehandling för att förstärka träprodukters beständighet vid 
utomhusexponering, särskilt i markkontakt 

Tom Morén, LTU 110901-
111231

Avslutat

242828 Utveckling av mätmetoder klimat- 
& tomografutrustning

Komplettering av mätmetoder för klimat- och tomografiutrustning - nya 
algoritmer samt verifiering/kalibrering 

Tom Morén, LTU 110901-
111231

Avslutat

249803 Optimering pakethantering Att skapa en generell modell för generering av beslutsunderlag för 
förändring av processerna kring pakethantering och utlastningsstrategier på 
sågverk.

Olle Hagman, LTU 110601-
130630

Avslutat

249824 Inspektionshandböcker för 
träkonstruktioner utomhus

Syftet med projektet är att ge hjälpmedel för att kunna bedöma 
träkonstruktioners status, utgöra underlag för underhållsåtgärder för att 
säkerställa beständigheten eller som underlag vid garantiåtagande.

Karin Sandberg,  SP Trätek 110501-
121231

Avslutat

242822 Processanpassn, tillägg Målet är att med rätt torkningsprocess skapa en beständigare produkt för 
paneler, råspont, konstruktionsvirke och limträ. Projektet ska sammanställa 
resultat från högtemperatur- och värmebehandlingsprojekt och 
komplettera det med ny kunskap som har fokus mot beständighet och 
effektivt processflöde. Syftet med projektet är att utvärdera erfarenheterna 
från tidigare projekt i fullskala i industrimiljö samt utvärdera effekten av 
dessa industritorkningar och mögelreduceringsåtgärder mha provytor som 
paleras under autentiska utomhusförhållanden.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU

110501-
120630

Avslutat

249823 Fasadlösningar och fasadsystem i 
trä

Projektet syftar till att ta fram krav och riktlinjer för ytelement av trä som 
kan användas vid fasadbeklädnad till nybyggnad och renovering av 
byggnader.

Karin Sandberg,  SP Trätek 110501-
111231

Avslutat

249821 Skjuvprovning, förstudie Projektet avser en förstudie som ska utvärdera balkar och 
provningsmetoder för sprickors inverkan på skjuvhållfastheten. Resultaten 
från de praktiska skjuvförsöken användas i diskussioner med Boverket för 
att påverka dimensioneringsreglerna för limträ. Den i Eurokod 5 införda 
kcr-faktorn för skjuvhållfastheten innebär en sänkning mot tidigare 
konstruktionsregler. Boverket har möjlighet att höja faktorn på nationell 
nivå, och detta är viktigt, då risken annars är att de nya 
dimensioneringsreglerna försämrar konkurrenskraften för limträ.

Greger Lindgren, 
Martinsons/Anna Pousette, 
SP

110501-
111130

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
242805 Automatisk övervakning tork Detta projekt ska undersöka den ytterligare information som vägning av råa 

virkespaket skulle kunna ge. Förhoppningen är att paketvägningen ska 
kunna ge en signal till torkoperatören vid större variationer i råmaterialet, 
beroende på exempelvis onormal  fuktkvot, så att denna ska kunna vidta 
korrekta åtgärder. Data från paketvägningen ska användas som indata i 
torksimulatorerna för att skapa anpassa-de torkscheman utifrån virket som 
ska torkas. Med hjälp av kontinuerliga simuleringar under torkningen ska 
även torkschemat kunna anpassas utifrån eventuella processavvikelser.

Fredrik Persson, SP Trätek 
(Thomas Wamming, SP 
Trätek)

110301-
131130

Avslutat

241818 3D Röntgen, del 5 Syftet med projektet är att gå vidare med utvecklingen av stocksortering 
baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik. Målet är att tidigare resultat 
skall demonstreras i industriell drift för både 1- och 2-riktningsmätramar 
samt att utveckla metoder för att bättre kunna skatta årsringsbredd, 
barktjocklek, kviststruktur, tjurved och röta. Baserat på förstudiernas utfall 
kan omprioritering mellan dessa mål bli aktuellt.

Johan Skog, SP Trätek 110101-
131231

Avslutat

241801 3D Röntgen, del 5 CTPro Syftet med projektet är att gå vidare med utvecklingen av stocksortering 
baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik. Målet är att tidigare resultat 
skall demonstreras i industriell drift för både 1- och 2-riktningsmätramar 
samt att utveckla metoder för att bättre kunna skatta årsringsbredd, 
barktjocklek, kviststruktur, tjurved och röta. Baserat på förstudiernas utfall 
kan omprioritering mellan dessa mål bli aktuellt.

Johan Skog, SP Trätek 110101-
131231

Avslutat

249802 CTPro Målet är att:
• ta fram teknik för industriell tomografering av timmer i minst 120m/min 
samt  • ta fram strategier för hur informationen från tomograferingen ska 
användas för att skapa så mycket nytta som möjligt i processtyrningen
• säkerställa att systemet är anpassat för svenska sågverks behov med 
avseende på egenskaps- och defektdetektering samt processanpassning

Olle Hagman, LTU 110101-
131231

Avslutat

249819 Nya energikrav, nya 
installationssystem (Industriell 
installationsteknik, del 2)

Projektet syftar till att analysera nya installationer som har bättre 
energieffektivitet än dagens lösningar. En teoretisk genomgång av system 
kompletteras med fälttester av systemen där mätningar kommer att visa 
den egentliga effektiviteten. Fokus kommer att ligga på byggnad som 
uppförs i kallt klimat

Erik Lindbäck, Lindbäcks 
Bygg

110101-
131231

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
249815 Sprickor i träkonstruktioner - 

utomhusexponering och simulering 
– del 2 WoodBuild

Se projekt 814 Karin Sandberg,  SP Trätek 110101-
131231

Avslutat

241806 Processuppföljning sågverk Projektets syfte är att: • Utveckla metoder för kontinuerlig uppföljning av 
mått och sågsöm. • Utveckla och testa utrustning för mätning av sågsöm 
med lasertriangulering
• Studera sambandet mellan stockkrök (tjurved) och måttnoggrannhet På 
basis av detta utarbeta rekommendationer hur dessa ”besvärliga” stockar 
skall hanteras i processen. • Studera sambandet mellan mått, 
måttvariationer och formfel före och efter torkning. På basis av detta 
utarbeta rekommendationer för optimal måttinställning i sågen med hänsyn 
till efterföljande hyvling

Anders Grönlund, LTU 110101-
131130

Avslutat

241812 Tomografering som metod för 
utformning av byggkomponenter

Syftet är att utveckla metoder för att detektera, mäta och kvantifiera fukt- 
och
deformationsförändringar samt sprickbildning i x-y-z-led i byggprodukter 
under inverkan varierande
klimat med datortomografi och bildbehandling. Långsiktigt ska dessa 
metoder kunna användas för
utveckling av byggprodukter samt realteras till kända provmetoder som t ex 
delamineringsprovning.
Genom att mäta får man underlag som gör det möjligt att kvantifiera 
resultatet och därmed även
påverka beslutsunderlag, ge råd och rekommendationer.

Karin Sandberg,  SP Trätek 110101-
130831

Avslutat

171208 Konstruktionsoptimering, del 2 1. Genomföra jämförande beräkningar mellan BKR 2004 och BKR 2010 samt 
Eurocode 5 för att klarlägga konsekvenserna av förändringen i virkets 
hållfasthet 2. Påvisa 3D-effekten i modulbyggda konstruktioner och studera 
hörnförbandets betydelse för att kunna använda effekten 3. Fortsätta 
utvecklingen av skivmaterial, varianter på skivor, deras infästning och 
kombinationer för att kunna bygga 7-8 våningar höga trähus med 
regelstomme. Målet interagerar med det första målet..

Helena Johnsson, LTU 110101-
130331

Avslutat

249817 Ljudisolering AkuLite Syftet  är att få igång en nationell samverkan för att utnyttja tillgängliga 
resurser effektivare och för att behålla och komplettera kompetensen inom 
området. Konsortiet består av samtliga svenska FoU-aktörer inom området 
Akustik i träbyggnader, ledande industriföretag inom bygg-, byggmaterial- 
och träbranschen samt ledande konsulter. Samverkar med Ljudisolering, del 
3 

Anders Ågren, Luleå 
tekniska universitet

110101-
121231

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
166410 Ljudisolering, del IV Projektets fokus och målsättning är: - Utveckla lösningar som konsistent 

klarar ljudklass B, oavsett rumsplanering och våning
- Utveckla lösningar som klarar att byggas i 6 (och ev fler) våningar - 
Optimera utförandet av vibrationshämmande isolatorer mellan våningar - 
Finna samverkansmöjligheter mellan volymbyggnads-systemet och 
massivträ-systemet.

Fredrik Ljunggren, LTU 110101-
121231

Avslutat

241814 Sprickor i träkonstruktioner - 
utomhusexponering och simulering 
– del 2

Syftet är att ta fram kunskap om sprickbildning och nedbrytning i 
träkonstruktioner för olika påverkande faktorer. Projektet ska ge underlag 
för livslängdsbedömningar av träkonstruktioner i utomhusmiljö. Visionen är 
ett ingenjörsverktyg för beräkning av bärförmåga och livslängd för 
konstruktioner som funktion av tiden och med hänsyn till olika 
förhållanden, bl.a. sprickbildning och fuktvandring.

Karin Sandberg,  SP Trätek 110101-
121231

Avslutat

242804 Rekommendationer för reducering 
av fläkthastighet vid virkestorkning 
Del 2

Syftet med del 2 av projektet är att skapa mer detaljerad information om 
hur lufthastighetsanpassning mot fuktavgång skall genomföras under 
torkningsprocessen. Målet är att skapa verktyg och rekommendationer om 
hur fläktreducering ska genomföras med en vettig säkerhetsmarginal mot 
produktions och kvalitetsproblem

Dennis Johansson, SP Trätek 
(Thomas Wamming, SP 
Trätek)

110101-
111231

Avslutat

249807 Robotar i Träindustrin Syftet med denna förstudie är att sammanställa tekniknivå och industriella 
exempel på robotar i komplexa produktionsmiljöer där avancerad 
situationsanpassning krävs exempel kan vara robotar i samverkan med 
truckar eller robotar som problemlösare i transportsystemet.
Målet är att ta fram tre exempel som visar på möjligheter att genomföra ett 
robotprojekt på sågverk/träindustri baserat på 3D sensorteknik och/eller 
multisensorteknik i kombination med en/flera autonoma robotar.

J-E Andersson, SP Trätek 110101-
110930

Avslutat

248121 Sågsimulering med hänsyn till 
stocken inre egenskaper 

Syftet med projektet är att vidareutveckla sågsimuleringsprogramvaran 
Saw2008 till att med så hög flexibilitet som möjligt kunna simulera olika 
typer av såglinjer. 

Johan Oja, SP Trätek 100401-
101231

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248218 Bärförmåga för treskikts 

massivträskiva vid brand
Syftet med projektet är att stödja träbyggandet att få användbara verktyg 
för att kunna med större exakthet beräkna träkonstruktioners bärande och 
avskiljande förmåga vid brand. Målet för föreliggande projekt är att 
optimera bärförmågan för en treskiktsskiva i brandlastfallet samt ge 
ytterligare underlag för verifiering av beräkningsmodeller för 
massivträkonstruktioner vid brand.

Anders Gustafsson, SP 
Trätek

100301-
101130

Avslutat

248120 Förutsättningar att tillverka 
beständiga träprodukter av 
spillvirke från fingerskarvning

Syftet med projektet är att ge underlag till om det finns industriella 
förutsättningar att utnyttja spillvirke till limmade träprodukter som är 
beständiga. 

Olov Karlsson, LTU 100301-
101130

Avslutat

248315 Processanpassning för 
funktionsbeständiga träprodukter 
Del III: Mögelsäkring av bräder - 
Industriförsök

Syftet med projektet är att utvärdera erfarenheterna från det tidigare 
projektet i fullskala i industrimiljö samt att utvärdera effekterna av dessa 
industritorkningar och mögelreduceringsåtgärder med hjälp av provytor 
som placeras under autentiska utomhus-förhållanden.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU / Thomas Wamming, SP 
Trätek

100201-
120630

Avslutat

248118 Rekommendationer för reducering 
av fläkthastighet vid virkestorkning

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om både fördelar och nackdelar 
vid reducering av fläkthastigheten i kammartorkar och att ge en helhetsbild 
av såväl potentiell energibesparing som riskerna för att man genererar 
kvalitetsbristkostnader. Målet är att kunna ge rekommendationer om hur 
man styr fläkthastigheten så att energiförbrukningen per producerad volym 
minskar utan att torksatsens slutresultat påverkas negativt.

Thomas Wamming, SP 
Trätek

100201-
101231

Avslutat

248314 Modern torknings inverkan på 
impregnerbarhet i furusplint 

Syftet med projektet är att finna orsaker till varför man vid impregnering får 
dålig inträngning i furusplint. Målet är att kunna ge rekommendationer för 
hur torkningen ska genomföras för att man ska uppnå god inträngning i 
splinten under impregneringsprocessen.

Margot Sehlstedt-Persson, 
LTU / Thomas Wamming, SP 
Trätek

100201-
101130

Avslutat

249811 Krav- och mätmetoder, WoodBuild Se projekt 810 Karin Sandberg,  SP Trätek 100101-
131231

Avslutat

249810 Krav- och mätmetoder, del 3 Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som 
förväntas av en
utomhusprodukt. Projektet skall bli den krävande beställaren som 
träindustrin behöver för
utveckling av hållbara utomhusprodukter.

Karin Sandberg,  SP Trätek 100101-
121231

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248115 Inläggningskontroll vid 

blockreducering/delningssåg
Syftet med projektet är att utveckla en utrustning för inläggningskontroll i 
blockreducering/delningssåg och att visa på den ekonomiska nyttan av att 
kontinuerligt mäta inläggningen i blockreducering/delningssåg.

Jens Flodin, SP Trätek 100101-
101231

Avslutat, ej 
slutraporterat

248217 Förbättrad ljudisolering i 
modulbyggda träkonstruktioner, 
del 3 - Utvecklnig av lösningar för 
volymbyggande i fler våningar och 
byggkoncept för massivträ inkl 
komplettering

Projektets kortsiktiga målsättning för delprojekt 3:
a) Att utveckla förbättrande akustiska lösningar för massivträbaserade 
konstruktioner som Älvsbacka Strand och liknande kommande projekt.
b) Att utveckla fungerande akustiska lösningar för att expandera 
volymbyggandet till sex våningar.
c) Att skapa ett samlärande mellan olika byggsystem om ljudisolering i 
träkonstruktioner.

Fredrik Ljunggren, LTU 090901-
101231

Avslutat

248117 IT-Stöd för timmerklassläggning Projektets syfte är att utveckla ett verktyg som gör det möjligt att i förväg 
analysera effekten av förändrade timmerklasser och därigenom optimera 
dessa med hänsyn till råvarutillgång och önskade produktvolymer.

Johan Oja, SP Trätek 090501-
101130

Avslutat

2481014 Förbättrad stocksortering genom 
att kombinera 3D och 
röntgenteknik – Vidareutveckling

Syftet med projektet är att gå vidare med utvecklingen av stocksortering 
baserat på kombinerad 3D och röntgenteknik. Målet är att förbättra 
detektering/mätning av diameter under bark, sektionsvis kvistkvalitet, röta, 
sten och metall.

Johan Skog, SP Trätek 090401-
110331

Avslutat

248116 Inverkan från kvist i närheten av 
fingerskarv

Syftet med detta projekt är därför att ta fram bakgrundsinformation som 
kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med att förändra standarden för 
kvist i närheten av fingerskarv.

Per Lundgren, Martinsons 090301-
090630

Avslutat

248312 Tomografering av 
byggkomponenter Utveckling av 
metod för kvantifiera förändringar 
med hjälp av tomografi inkl 
förstudie

Projektet kan göra det möjligt att i framtiden nyttja datortomografen vid 
nya applikationer exempelvis vid utveckling av nya byggprodukter. 
Metodutvecklingen skall resultera till 
– att säkerställa hur mätningen skall utföras vid kvantifierade förändringar i 
byggprodukter i tre dimensioner under olika klimatpåfrestningar. 
– bättre noggrannhet vid mätning av sprickor och deformationer pga 
krympning och svällning i kommande projekt 
– underlag för att hantera deformationsförändringar under belastning i 
kommande projekt 

Owe Lindgren, LTU och 
Karin Sandberg-Öhman, SP 
Trätek

090201-
101031

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248214 Verifiering av brandmotstånd 

genom fullskaleprovning, massivträ
Syftet med projektet är att stödja träbyggandet att få användbara verktyg 
för att kunna med större exakthet beräkna träkonstruktioners bärande och 
avskiljande förmåga vid brand. Målet för föreliggande projekt är att skapa 
underlag för verifiering av beräkningsmodeller för konstruktioner vid brand 
samt att vara ett stöd till industriparter för verifiering av sina produkter. 
Provningarna är kopplade till projekt 248212, Brandteknisk dimensionering.

Anders Gustafsson, SP 
Trätek

090201-
100228

Avslutat

241808 Beräkningsmodeller för tvärspända 
plattor av trä

Projektets syfte är att hitta en produktionsanpassad beräkningsmetodik för 
tvärspända plattor.

Peter Jacobsson, 
Martinsons Träbroar

090101-
131231

Avslutat

249809 Grundläggning (stenkistor) i trä Projektets syfte är att ta fram kunskap som gör att produkten kan få 
acceptans hos Vägverket
samt i förlängningen öka träanvändningen.
Projektets mål är att redovisa en livscykelkostnad, en beräkningsmetodik 
och
konstruktionslösningar som gör att landfästet kan verifieras via beräkningar 
för laster enligt
Vägverkets Bronorm 2004.

Peter Jacobsson, 
Martinsons Träbroar

090101-
131231

Avslutat

248114 Produktanpassad torkning Målsättningen är att anpassa torkningsprocessen utifrån virkets egenskaper 
så att ökade kvalitetskrav vad gäller fuktinnehåll i specifika slutprodukter 
säkras

Lena Antti, LTU Skellefteå 090101-
111231

Avslutat

248213 Utveckla affärerna mellan parterna 
i industriellt byggande

Förstudie av affärsutveckling inom träbyggande. Idag arbetar 
byggbranschen efter regler som baseras på ett traditionellt byggande, som 
innebär att processen för ett byggprojekt sker enligt platsbyggandets villkor. 
Målsättningen är att förstudien ska ge ett underlag för att erhålla en 
plattform som underlag för att genomföra ett projekt som möjliggör att det 
industriella träbyggandet tar marknadsandelar i en allt svårare 
marknadssituation.

Erik Lindbäck. Lindbäcks 
Bygg

090101-
090331

Avslutat

248307 Processanpassning , del 2 Syftet med projektet är detsamma som det tidigare furuprojektet att kunna 
definiera, separera och därmed kunna leverera funktionsbeständiga 
träprodukter. Målet är att med rätt torkningsprocess skapa en beständigare 
produkt för paneler, råspont, konstruktionsvirke och limträ. Projektet ska 
sammanställa resultat från högtemperatur- och värmebehandlingsprojekt 
och komplettera det med ny kunskap som har fokus mot beständighet och 
effektivt processflöde.

Thomas Wamming, SP 
Trätek

080501-
100228

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248309 Krav och mätmetoder för 

utomhusprodukte, del 2
Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som 
förväntas av en utomhusprodukt. Projektet skall bli den krävande 
beställaren som träindustrin behöver för utveckling av hållbara 
utomhusprodukter. Samverkan med WoodBuild

Karin Öhman-Sandberg / 
Anna Pousette, SP Trätek

0801101-
121231

Avslutat

248308 Sprickor i träkonstruktioner – 
utomhusexponering, optimering 
och simulering

Syftet är att ta fram kunskap om sprickbildning och nedbrytning i bärande 
träkonstruktioner för olika påverkande faktorer. Projektet ska ge underlag 
för livslängdsbedömningar och optimeringar av bärande träkonstruktioner i 
utomhusmiljö. Samverkan med WoodBuild

Anna Pousette, SP Trätek / 
Mats Ekevad, LTU

080101-
121231

Avslutat

248212 Brandteknisk dimensionering av 
träkonstruktioner

Mål: En ny utvidgad version av handboken Brandsäkra trähus, vars andra 
version kom ut 2002. Nya beräknings- och dimensioneringsmetoder för 
trämaterial och träkonstruktioner. Utbildningspaket för bl a arkitekter, 
konstruktörer och högskolor och universitet.

Birgit Östman, SP Trätek 080101-
101231

Avslutat

248310 Handboksserie för 
utomhuskonstruktioner i trä

Målet är att inom fyra år ha en handboksserie om utomhusprodukter i trä 
som vänder sig till beställare, arkitekter, projektörer och entreprenörer. 

Syftet med projektet är att sprida baskunskaper om träkonstruktioner för 
att säkerställa bra utförande och därigenom bra beständighet.

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

080101-
101231

Avslutat

248211 3D Dimensioneringsverktyg för 
träkonstruktioner

Projektet syftar till att utveckla ett tredimensionellt dimensioneringsverktyg 
för träkonstruktioner som skall stärka trämaterialets position som ett reellt 
alternativt material inom byggandet. Projektet genomförs i samverkan 
mellan universitet, IT-konsult och industri. Projektet samverkar med 
"Kontstruktionsoptimering av höga trähus" (248209).

Helena Johnsson, LTU 080101-
091231

Avslutat

248311 CO2 Impregnering Projektets syfte är att ge underlag för en utvärdering om den nya metoden 
kan kommersialiseras industriellt på ett framgångsrikt sätt.

Olov Karlsson, LTU 080101-
091231

Avslutat

248112 Loggning och optimering av 
timmerhantering

Projektets mål är att skapa en faktabaserad kunskapsbank omkring 
sågverkens timmerhantering samt ett simuleringsverktyg. Det slutliga 
modellverktyget ska kunna anpassas, konfigureras och fritt användas av 
sågverk knutna till TCN även efter projektets slut. Detta ger respektive 
sågverk möjlighet att kunna utvärdera olika strategier för 
timmerhanteringen.

Calle Lundahl, LTU 080101-
090930

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248110 Förstudie: IT-stöd för optimerad 

råvarustyrning i sågverk
Syftet med förstudien är att undersöka om det är möjligt att utveckla ett 
verktyg för optimerad råvarustyrning som kopplar ihop befintliga databaser 
och verktyg för sågsimulering och produktionsplanering

Johan Oja, SP Trätek 071001-
071231

Avslutat

2483051 Tillägg Krav och mätmetoder, 
praktiskt försök

Syftet är att färdigställa en provgård av bärande balkar och stolpar . 
Förändring i form av sprickor, fukt och skador skall observeras under en 
längre tid för att ge kunskap hur detta påverkar balkars bärighet med tiden. 
Försöken ska ge underlag till inspektionshandledning och riktlinjer för 
underhåll samt ge råd hur skador förhindras men också ge grunden för 
senare simuleringar.

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

070901-
071231

Avslutat

2481012 Förbättrad stocksortering genom 
att kombinera 3d och röntgen, del 
2&3

Projektets syfte är att med hjälp av kombinerad 3D- och röntgenteknik 
åstadkomma en förbättrad stocksortering genom högre noggrannhet vid 
kvalitetssortering och vid mätning av egenskaper som kvistvolym, densitet 
och kärnvedsandel. Projektplanen innefattar även ett tredje delprojekt med 
syfte att förbättra detekteringen av röta, sten och metall.

Johan Oja, SP Trätek 070401-
090331

Avslutat

248210 Träbroar för järnvägstrafik Syftet med detta projekt är att undersöka om träbroar för järnvägstrafik är 
ett konkurrenskraftigt (m.a.p. funktion, livslängd, montage, pris) alternativ 
gentemot befintliga konstruktionslösningar.

Peter Jacobsson, 
Martinsons Träbroar

070301-
090430

Avslutat

248109 Förbättrad sprickdetektering Nya/bättre metoder för sprickdetektering bl.a. m.h.a. lasrar. Jan Nyström, LTU 070301-
080630

Avslutat

248209 Konstruktionsoptimering av höga 
trähus, inkl förlängning fokus brand

Ta fram beräkningsverktyg som tydligt visar konsekvenserna av olika 
byggnadslösningar på systemets kostnader, brandtekniska krav, 
stomstabilisering och rörelser.

Willhelm Risberg, Lindbäcks 
bygg

070101-
101231

Avslutat

248208 Förbättrad ljudisolering i 
modulbyggda konstruktioner, del 2

Ökad förståelse för hur modulkonstruktioner fungerar akustiskt. Finna nya 
konstruktionslösningar som ger garanterad ljudisolering enl hårdnande 
lagkrav.

Anders Ågren. LTU 070101-
090831

Avslutat

248304 Processanpassning för 
funktionsbeständiga träprodukter

Skapa bättre underlag från sågverkets produktion, speciellt från 
torkningsprocessen, för att kunna definiera, separera och därmed leverera 
funktionsbeständiga träprodukter.

Thomas Wamming, SP 
Trätek

061001-
080303

Avslutat

248801 Torkning av pinus contorta Klargöra egenskaper hos contortatallen av betydelse för dess torkning i 
industriell miljö, samt utveckla torkningsprogram som ger god 
virkeskvalitet.

Tom Morén, LTU 061001-
071231

Avslutat

248305 Krav och mätmetoder för 
utomhusprodukter av trä

Fastställa mätbara parametrar på utomhuskonstruktioner relaterade till 
produktens kundsegment och kravbild. Kraven och parametrarna ska kunna 
kopplas samman med ett garantiåtagande. 

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

061001-
070630

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
248207 Utveckling av större limmade 

träkonstruktioner
Greger Lindgren, 
Martinsons Byggsystem

060801-
080831

Avslutat

248302 Workshop, miljövänligt träskydd Workshopen skall vara en plattform för utbyte av erfarenheter mellan 
användare, industri och forskning samt överföra kunskap mellan forskning 
och tillverkande industri och slutkund.

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

060701-
061031

Avslutat

248303 Handbok utomhuskonstruktioner, 
del 1 Fasad - basutförande

Sprida baskunskaper om hur en fasad av trä utformas för ett bra utförande 
och därigenom en bra beständighet.Målet är en fasadhandbok som grundar 
sig på redan befintlig kunskap, och som presenterar redan befintliga goda 
lösningar för den svenska marknaden.

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

060601-
070331

Avslutat

248108 Kontinuerligt automatisk 
provsågning

Utveckla, implementera och utvärdera ett automatiskt 
provsågningssystem.Visa på nyttan av att kontinuerligt och automatiskt 
återkoppla information från en delmängd av flödet från färdig produkt och 
tillbaka till stocken.

Johan Oja, SP Trätek 060501-
090331

Avslutat

248205 Industriell installationsteknik Projektets syfte är att öka konkurrrenskraften för industriellt träbyggande 
genom att skapa intelligenta lösningar för installationer speciellt anpassade 
för prefabricerade träbyggsystem.

Roger Lidström (tidigare 
Georg Svensson, 
Norvag/Hans Lindbäck, 
Lindbäcks)

060401-
101231

Avslutat

248204 Livscykelekonomi för bostadshus i 
trä

Skapa förtroende för trä som materialval för flerbostadshus för att stärka 
marknaden. För att nå syftet har projektet två mål; mäta/kontrollera hur det 
befintliga byggsystemet idag uppfyller marknadens krav och att ta fram 
verktyg för att beräkna och simulera eller visa på livscykelkostnader för 
ett trähus.

Wilhelm Risberg, Lindbäcks 
Bygg

060401-
100228

Avslutat

248206 Förbättrad ljudisolering i 
modulbyggda konstruktioner, del 
1inkl projansök medel

Syftet är att utifrån hittills uppmätta data, litteraturstudie, nya mätningar 
och beräkningar uppnå en större förståelse för hur modulsystemet fungerar 
akustiskt och ge en grund för att finna nya konstruktionslösningar som kan 
ge garanterad ljudisolering enligt både klass A och B.

Anders Ågren, LTU 060401-
061031

Avslutat

248103 Kontinuerlig uppföljning av 
felinläggning och 
dimensionssortering

Ta fram teknik som gör att sågverken kontinuerligt och automatisk kan följa 
upp rundvridning och positionering i kantsågen och kontrollera 
dimensionssorteringen baserat på blekesytorna.

Johan Oja, SP Trätek 060301-
080228

Avslutat

248203 IT-stöd för industriellt byggande i 
trä

Helena Johansson, LTU 060101-
061031

Avslutat

248301 Ökad beständighet hos 
utomhusprodukter ovan mark, 
förstudie

Karin Öhman-Sandberg, SP 
Trätek

060101-
060430

Avslutat



Projektnr Projektnamn Beskrivning Projektledare Tidplan Status
2481011 Förbättrad stocksortering genom 

att kombinera 3d och röntgen
Ta fram algoritmer som kombinerar 3D- och röntgendata. Nyttja den 
kombinerade informationen till att mäta egenskaper som densitet, 
kärnvedsandel och kvistparametrar med högre noggrannhet. Nyttja den 
kombinerade informationen till att detektera rotröta, sten och 
större metallföremål i stockar.

Johan Oja, SP Trätek 051101-
070331

Avslutat

2481041 Fibervinkelmätning i tvärtransport Ta fram teknik för att mäta fibervinkel på granvirke vid tvärtransport och 
undersöka möjligheten att mäta andra viktiga parametrar med samma 
utrustning.

Johan Oja, SP Trätek 051101-
060430

Avslutat

248102 Barkmätning baserat på 
trakeideffekt

Ta fram riktlinjer för hur den nya barkmätningstekniken bäst används, en 
provkropp som gör det möjligt att testa funktionen, modeller för 
bestämning av barktjocklek baserat på stockens yttre form.

Olle Hagman, LTU 051001-
070331

Avslutat

248107 Diagnosverktyg och 
övervakningssystem för 
träindustrin

Utveckla och ett system för kontinuerlig insamling av processdata från 
sågverk och liknande processindustri. Systemet skall i sitt grundutförande 
vara mobilt men skall efter smärre anpassningar även kunna installeras som 
en fast installation.

Olle Hagman, LTU 051001-
061031

Avslutat

248202 Formulering av ett strukturerat och 
långsiktigt program inom 
Byggområdet

Formulera ett strukturerat och långsiktigt program för byggområdet. Lars Stehn, LTU 051001-
060228

Avslutat

248201 Harmonisering av de nordiska 
ländernas träbyggregler

Del 1: Analysera de konstruktiva kraven som gäller för träbyggnader i de 
Nordiska länderna. Del 2: Syftet är att förenkla för de nordiska 
träindustrierna genom liknande, transparenta krav så att företagens 
marknad kan utökas. Detta ska ske genom att medverka till en 
harmonisering av byggreglerna i norden.

Anders Gustafsson, SP 
Trätek

050101-
080331

Avslutat

2397601 FBBB E-handel (2.1) Delprojektet har som fokus att identifiera och kartlägga digitaliseringens 
och E-handelsverktygens möjligheter och utmaningar för att komponent 
och snickeriindustrin ska nå den Europeiska marknadens behov av 
komponenter och produkter. Projektet ska också utveckla E-handelssidor 
och försäljningsplattformar. Projektets målsättning inkluderar validerade 
exempel på E- handels tillämpningar. 

Lars Engman, Träbransch 
Norr

? Pågående

2397603 FBBB Höga flervåningshus i trä (4.4) Projektets syfte är att förtydliga och skapa underlag för dynamiska 
egenskaper för högre trähus och hur robusthet för högre trähus skall 
betraktas. Utveckling av metod för högre trähus med stomme av KL-trä 
och/eller limträ i samverkan med lätta volymselement

Anders Gustafsson, SP ? Pågående
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2397602 FBBB Kundpreferenser (2.2) Att tillsammans med snickeriföretagen stödja och skapa förutsättningar att 

komma in på e-handelsförsäljning .
Olof Broman, LTU ? Pågående
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