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Vår vision

Det gemensamma målet 
för alla intressenter i 
TräCentrum Norr är en 
svensk träindustri som 
genom nya/utvecklade 
produkter, system och 
tjänster kan öka 
förädlingsvärdet och 
stärka 
konkurrenskraften till 
gagn för såväl företagen 
som hela samhället. 

För att nå målet skall TräCentrum Norr 
bidra till följande: 

- Fördjupad samverkan mellan forskning 
och näringsliv för att uppnå en stark, 
behovsmotiverad FoU-verksamhet. 

- Nätverk som ökar kreativitet och 
utvecklingskraft. 

- Generera nya idéer och 
problemlösningar samt bidra till synergier 
mellan företag. 

- Förbättrad utbildning samt rekrytering 
till den trämekaniska sektorn. 

- Ökad personalrörlighet mellan industri 
och FoU.

Styrelsen för TräCentrum Norr

Björn Sprängare ordförande

Björn Andrén, Holmen Skog
Anders Nordmark, SCA Forest Group AB
Bo T Holm, Norra Skogsägarna
Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB
Lars Martinson, Martinsons Group AB
Donald Johansson, AB Älvsbyhus
Georg Svensson, Norvag Byggsystem AB
Urban Eriksson, Sveaskog AB
Mikael Eliasson, Setra Group AB
Bert Öhlund, Skellefteå kommun
Anders Ringsell, Sågab
Ulla Grönlund LST Norr- o Västerbotten



2006 

Omsättning: 7.4 
Msek

Tre prioriterade 
områden!

18 projekt pågick, 6 
avslutades

Nätverken
Hur många involverade?
10 industriföretag inom skog. 
såg och industriellt träbyggande
2 Länsstyrelser, Skellefteå Kommun, 
EU Mål1, SP Trätek och Luleå
tekniska universitet i styrelsen

Medverkande i projekt: Rema 
Control AB, Datapolarna , SAWCO, 
Lund tekniska högskola, Tyréns Ab, 
Eurostep AB, Index AB

Programdirektören har ordet

Jag har förmånen att få hålla i rodret 
för  vad som verkar bli en succé.  Viljan 
att Skapa och Samverka mellan starka, 
innovativa träföretag och den 
kompetensstruktur som finns här i Norr 
är enorm! Tydligheten i uppdraget är 
klar: Lös problemen på ett sätt så att vi 
alla blir starkare och förstår varandra!

Olle Hagman



Prioriterat område
Ökad beständighet 
hos utomhusprodukter ovan mark

Den långsiktiga målsättningen med 
projektet ”Ökad beständighet hos 
utomhusprodukter ovan mark” är 
att: 

• Inom fem år ha en komplett 
handbok för utomhusprodukter i 
trä. 

• Skapa ett forum för 
kunskapsöverföring mellan 
forskning och industri.

• Stödja forskningsprojekt, inom 
beständighet, utifrån de behov 
som framkommer vid arbetet 

Syftet är att långsiktigt behålla och 
öka träanvändningen genom att 
förenkla och förbättra funktionen 
hos utomhuskonstruktioner samt 
öka kunskapsöverföringen.



Prioriterat område
Mätteknik och processtyrning för 
kundorderstyrd produktion i 
sågverk

Bild 
från 
Saw
co

3D-bild från MPM Röntgenbild från Microtec

Projekten bedrivs i denna struktur med 
syfte att utveckla sågverksprocesserna 
för att producera mer av det kunden vill 

ha och mindre av annat.



Prioriterat område

Industriellt träbyggande

Projekten bedrivs inom denna struktur





http://www.ltu.se/ske/tcn

Kontakta: 
Olle Hagman, programdirektör   
Olle.Hagman@ltu.se

070-275 36 54

Deltagande parter: Holmen Skog, Lindbäcks Bygg AB, 
Martinson Group AB, Norra Skogsägarna, Norvag 
Byggsystem AB, SCA Forest Products AB, Setra 
Group AB, Sveaskog AB, Sågab, AB Älvsbyhus, 
Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet, SP 
Trätek.

TräCentrum Norr finansieras av de deltagande 
parterna tillsammans med medel från regionala 
strukturfonden (Mål 1) och Länsstyrelserna i 
Norrbottens och Västerbottens län

http://www.ltu.se/ske/tcn
mailto:Olle.Hagman@ltu.se

