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Hänger du med i skogs- och träindustrins 
stora förändringar? Själv har jag fullt upp med 
att hålla mig ovanför vattenytan. 

And you better start swimmin’ 
Or you’ll sink like a stone 
For the times they are a-changin’ 

sjunger Bob Dylan. När han skrev detta för 58 
år sedan var helt andra samhällsförändringar 
aktuella. Idag, med den gröna omställningen, 
och pandemin, som genomsyrar det mesta, 
är förändringarna nog mera komplexa och 
världsomspännande. Men samtidigt finns 
hopp. Och i detta har skogsindustrin betydelse 
– inte bara för Sverige, utan även på EU-nivå. 
I oktober 2020 deklarerade EU-ordföranden 
Ursula von der Leyen, som en del av initiativet 
New European Bauhaus, ”the European Green 
Deal”, vars syfte är att inkludering, mångfald, 
tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innova-
tion ska prägla samhällsutvecklingen. I denna 
strävan kan det industriella träbyggandet och 
träindustrin bidra med mycket. 

Nu är det också bekräftat att det industriella 
träbyggandet utvecklas positivt och är mer 
effektivt än traditionellt byggande. Professor 
Lars Stehn på LTU hade anat detta länge, 
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REFERENSGRUPPSMÖTEN: 

•  MATERIAL & PROCESSER:  
3 februari kl. 13:00

•  INDUSTRIELLT  
TRÄBYGGANDE:  
10 februari kl. 10:30

Alla möten hålls på Campus Skellefteå 
alternativt digitalt via Teams.

Träindustrin simmar mot en 
grönare framtid

TräCentrum Norr
TräCentrum Norr är en centrumbildning vid 
Luleå tekniska universitet som jobbar för att 
öka samverkan mellan forskning och träindu-
stri/näringsliv. TCN vill främja kunskapsöverfö-
ring och på så sätt skapa nytta och tillväxt för 
branschen.

TCN har funnits sedan 2006 och har hittills 
genomfört och stöttat 183 projekt med totalt 
163 miljoner kronor.

TCN har 13 medlemmar i träbranschen: 
Sveaskog, Setra, SCA, Norra Skog, Holmen, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB - Sågverken 
Norrland, Derome, Lindbäcks, Skellefteå Kom-
mun, Piteå Kommun, Luleå tekniska universitet 
och RISE.

men tack vare TCN kan nu bekräftelsen på det 
presenteras för omvärlden.

Det var med ett visst vemod vi vid halvårs-
stämman i november avtackade Bert Öhlund 
efter hans sex år som ordförande för Trä- 
Centrum Norr. Anders Lundkvist, som från  
och med hösten 2021 ersätter honom, är 
övertygad om att TCN tillsammans med indu-
strin kommer att fortsätta att skapa nytta och 
mervärde på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 
Anders som har breda och djupa erfarenheter 
och kunskaper från olika områden kommer 
säkerligen att bli en stor tillgång och hjälpa 
TCN att fortsätta att vara en viktig centrum-
bildning för utvecklingen av träindustrin.

Det är tydligt att vi simmar med strömmen mot 
en grönare framtid – istället för att sjunka som 
en fossil!
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Från och med i höst har TCN en ny ordförande i Anders Lundkvist, 
Piteå.

– Fantastiskt roligt och intressant, tycker Anders, som har haft gräns-
landet mellan forskning och näringsliv som en röd tråd genom hela sin 
karriär.

Anders tar över  
ordförandeklubban 

–Det är ett oerhört engagerande och 
spännande uppdrag som Anders tar över, 
instämmer avgående ordförande Bert 
Öhlund, Skellefteå. Trä är väldigt viktigt för 
Norrland, och inte bara för oss, utan för 
hela Sverige.

Bert har följt TCN:s utveckling sedan starten 
2006, delvis som representant för Skellefteå 
Kommun. Han vill inte peka ut något av de 
sjuttiotal projekt TCN sedan starten drivit 
som särskilt betydelsefullt, men konstaterar 
att TCN bidragit till att träets användning har 
kommit mer i fokus och att det idag byggs 
mycket stora konstruktioner i trä. 

Nye ordföranden Anders kommer till en 
välfungerande verksamhet.

–Många centrumbildningar har svårt att 
förutom forskarna attrahera och engagera 
de industriella intressenterna, men för TCN 
finns ett stort och genuint intresse, och det 
är helt avgörande, konstaterar han. 

Liksom Bert kommer Anders direkt från 
rollen som kommunalråd, men politiker 
blev han själv först på slutet. Han startade 
sin yrkesbana som gymnasieingenjör inom 
byggnadsteknik, läste vidare till civilingenjör 
inom datateknik och arbetade först på Telia 
Research och som vd för IT Norrbotten. 

Därefter följde 14 år som vd och delägare 
för It-företaget Arctic Group.

–Jag tog bolaget från litet och lokalt till inter-
nationellt; från 15 personer i Piteå och Luleå 
till 40 personer i Sverige och 40 i Malaysia. 
Det var en otroligt intressant och rolig resa. 

Med ambitionen att trappa ner jobbmässigt 
gick sedan Anders tillbaka till forskningen 
och blev verksamhetsledare för Centrum 
för distansöverbryggande teknik. Han hade 
tänkt fortsätta med det till pensioneringen, 
men politiken kom emellan, och 2017 blev 
han kommunalråd i Piteå. Sedan i våras är 
han dock ålderspensionär, och har därmed 
mera tid för uppdrag som TCN. 

Som ordförande för Anders med sig breda 
erfarenheter och inblick i de olika delarna av 
verksamheten.

–Jag kan tillföra erfarenhet både som före-
tagare och från forskningen, jag har många 
års erfarenhet från styrelseperspektiv, och 
slutligen också från politiken, sammanfat-
tar han.  Däremot har jag inte så mycket 
erfarenhet från sågverk och skog annat än 
att jag själv är skogsägare.

Nu är Anders i full färd med att träffa TCN:s 
nyckelpersoner och virtuellt besöka alla 
intressenter. 

KORT OM:  
ANDERS LUNDKVIST
Ålder: 64

Uppdrag: Ordförande i TCN, Pitebo 
(allmännyttans bostadsbolag) och IT 
Norrbotten.

Övriga meriter: 14 års styrelsearbete 
för Lindbäcks Bygg, varav sju år som 
ordförande. Erfarenhet som statlig 
bredbandsutredare på näringsdepar-
tementet.

Bor i: hus i Piteå med hustrun 
Margareta, sjuksköterska. Ser fram 
emot andra barnbarnet och hoppas 
få slippa pandemins begränsningar i 
samband med detta.

Fritid: Spelar altsax i storband. 
Löpning; springer Lidingöloppets 
3-milslopp varje år.

Skogsägare: ”Vi har köpt min svär-
fars 45 hektar vid Åbyälven i norra 
Västerbotten, och jag älskar att gå ut i 
skogen med röjsåg.”

Om jag var ett träd: ”En tall. Ett 
högrest, lite torrt och inte så yvigt 
barrträd.”

–Det finns många bra uppslag till nya 
projekt. En utmaning blir att utöver den 
grundläggande finansieringen från intres-
senterna också säkra finansieringen utifrån. 
Vi behöver också prata om hur vi ska han-
tera balansen och hitta synergierna mellan 
våra huvudområden sågverksinriktade och 
byggande verksamhet.

Ett litet orosmoln är frågan om skogsbru-
kets roll i den gröna omställningen, som 
enligt Anders inte överensstämmer med 
förhärskande åsikter inom EU:

– Det finns mycket kvar att få beslutsfattare 
att förstå. Det svenska skogsbruket handlar 
inte om brutal avverkning, utan om högtek-
nologi och ett otroligt smakfullt nyttjande, 
som kan hjälpa vårt land att fortsätta vara 
ledande i den gröna omställningen. Hela 
Skogs-Sverige måste arbeta med att föra 
ut hur vi arbetar och vilken roll den skogliga 
näringen kan spela i den gröna omställning-
en – och genom att vara ett slags ”Show 
Room” kan TCN vara en del i det. 
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Att industriellt byggande i trä är mer effektivt än traditionellt byggande 
har man anat länge, men hittills har det saknats forskning på området. 
Nu presenterar Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggan-
de, glädjande undersökningsresultat:

– Det var som jag anade, ja, till och med tydligare. De industriella före-
tagen är betydligt mer produktiva, och dessutom ökar produktiviteten.

Nu finns siffror på effektiviteten 
med industriell träbyggnad 

ledtiden för byggprojekt, det vill säga tiden 
från projekteringsstart till dess att bostaden 
är slutbesiktigad och redo för inflyttning. 

–Ledtiden ökade både för konventionellt 
och industriellt bygge, vilket troligen beror 
på att byggprojekten ökade i storlek. Men 
medan de konventionella ökade med 28 
procent så ökade de industriella med 21 
procent, och sammantaget var ledtiden 
3,3 månader kortare för de industriella 
träbyggarna.

Den sista aspekten jämför produktiviteten 
vid olika projekt.  Enligt undersökningen är 
produktiviteten så mycket som 30 procent 
högre för de industriella projekten jämfört 
med konventionella flerbostadshusprojekt. 
Utvecklingen där är dessutom positiv, 
medan den är negativ för de konventionel-
la. Industriellt byggda trähus har minskat 
sina kostnader med 16 procent, medan de 
konventionellas kostnader har ökat med 20 
procent.

Alla siffrorna i projektet måste enligt Lars 
betraktas som ganska ”robusta”, då det till 
exempel ibland är svårt att jämföra objekt 
som skiljer sig åt i detaljer som grundlägg-

Lars liknar det industriella husbyggandet 
vid hur man bygger bilar med LEAN-pro-
duktion: Med mer kontroll och mindre 
hantverk, och med strävan efter en ökning 
av produktiviteten, så att samma produkt 
ska kosta mindre och mindre att tillverka 
och kräva mindre och mindre resurser. 

– Sedan det industriella träbyggandet av 
flerbostadshus var nytt i början av 2000-ta-
let har dessa byggföretag varit framgångs-
rika och ökat i antal, och hållbarhetsaspek-
ten med trä har kommit i fokus, beskriver 
Lars. Men det har hittills inte funnits några 
siffror på hur effektivt och resurssparande 
det verkligen är.  

Studien bygger på data från 2014–2020 
inhämtade från företag och har tittat på tre 
olika mätningsaspekter, varav den första är 
arbetsproduktiviteten hos industribyggföre-
tag kontra konventionella byggföretag. 

–Enligt de siffrorna är produktiviteten 11 
procent högre i industribyggföretagen än 
i traditionell entreprenadverksamhet, kon-
staterar Lars. Den har också ökat med 20 
procent under de sex år som mätts. 

Den andra aspekten som undersökts är 

ningsmetoder, garage, antal våningar och 
läge, men siffrorna bekräftar det branschen 
anade – med råge. 

–Jag hade ingen aning om att siffrorna 
skulle vara så spektakulära, och jag har 
räknat om dem flera gånger innan jag kun-
nat tro på dem, medger Lars. Att produk-
tiviteten skiljer sig så mycket är anmärk-
ningsvärt, och ännu mer att kostnaderna 
sjunkit för de industriella träbyggnadspro-
jekten. Resultaten har hittills har fått stort 
genomslag både nationellt och internatio-
nellt, med åtföljande ringar på vattnet.

KORT OM: LARS STEHN
Aktuell: Professor i industriellt och 
hållbart byggande på Luleå Tekniska 
Universitet. Presenterade projekt-
resultat för riksdagens civilutskott i 
december.

Ålder: 59 år

Familj: Frun Katarina, tre barn och sju 
barnbarn

Bor i: villa Luleå, men ägnar också 
mycket tid åt huset i Obbola utanför 
Umeå. Extremt dedikerad fan av Luleå 
hockey.

Favoritträd: Gran, för att de är så 
mäktiga och ger limträ, ”men dessut-
om älskar jag julen och julgranar”.

Lyssnar på: Spotify, favorit Britney 
Spears.  ”Jag är en jävel på att kunna 
texter och spelar jättehögt när jag 
forskar.”

På sin ”Bucket List”: Har redan rest 
över hela världen i jobbet, men vill 
gärna fara till Angkor Vat i Kambodja 
med äldsta dottern Amanda. 

PROJEKT:
PRODUKTIVITETSMÅTT FÖR 
INDUSTRIELLT OCH INDUSTRI-
ALISERAT TRÄBYGGANDE
Deltagare: TCN, CBBT (Centrum för 
boende och byggande med trä), Sveri-
ges träbyggnadskansli, Luleå Tekniska 
Universitet. 

Budget: 1 MSK, varav 150 tkr till resul-
tatspridning

Tid: november 2020-oktober 2021




