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Året som
gått

Programdirektören har ordet

2008 har varit ett dramatiskt år för svensk 
industri, all konsumtion har fallit, situationen 
för TräCentrum Norrs intressenter är svår, men 
framtidstro och analys gör att vi fortsätter satsa 
på denna samverkan och projektstruktur även i 
framtiden. Skogen och sågverken drabbas hårt 
av den globala nedgången och hanterar detta 
på olika sätt. Ljuset är att de senare delarna i 
trävärdekedjan inte upplever samma kris. 
Bostadsbyggandet går ner dramatiskt, men det 
industriella träbyggandet och ROT-sektorn 
håller ställningarna och har nu en chans att öka 
volym och marknadsandelar och på sikte 
expandera kraftigt i nya utvecklade former. 
Detta ger en möjlighet för FoU-utförarna att 
bibehålla  etablerade områden om dessa kan 
anpassas till utvecklade FoU-behov men också
en möjlighet att etablera och utveckla nya 
inom det industriella träbyggandet.

Generellt så vill jag sammanfatta utvecklingen 
inom innovationssystemet TräCentrum Norr: 
Förbättrad och ny mätteknik gör det möjligt att 
skapa innovativa industriella processer inom 
träkedjan som gör trä till ett ingenjörsmaterial 
för framtiden. Det ställer också mycket höga 
krav på logistik, modellering och återkoppling i 
processerna för att ta hem det potentiella 
vinsterna. Här ligger flera av våra nystartade 
projekt

Olle Hagman 

TräCentrum Norr fortsätter att växa

Under 2008 gick Sågverken i Mellansverige 
med i TräCentrum Norr. TräCentrum Norr 
beviljades även finansiering från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Mål 2) samt 
länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. 
Tillsammans med företagens och Skellefteå
kommuns insatser innebär det att vår totala 
budget är cirka 11 miljoner kr per år fram till 
och med år 2010.

Ny ordförande

Björn Sprängare var med som ordförande för 
TräCentrum Norr från starten år 2005. Efter att 
ha varit med och byggt upp verksamheten 
under sina fyra år som ordförande lämnade 
Björn vid årsskiftet över ordförandeklubban till 
Lorentz Andersson.

Björn Sprängare Lorentz Andersson

Projektportföljen för 2009 10 är klar

Av de ca 20 projektförslag som utarbetades 
under hösten 2008 slutprioriterades 15 i 
styrgrupperna att läggas fram för beslut i 
styrelsen. 12 av dessa förslag drivs nu som 
projekt inom TräCentrum Norr och vi har nu en 
projektbudget motsvarande 99% av beviljade 
intäkter.
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Organisation

Styrelsen

Styrelseledamöter under 2008:

Björn Sprängare, Ordförande

Birger Åström, Holmen Timber (ersatte Håkan Lindh under 2008)

Anders Nordmark, SCA Timber

Bo T Holm, Norra Skogsägarna

Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg

Lars Martinson,Martinsons Group

Georg Svensson, Finndomo

Roger Johansson, Sveaskog (ersatte Urban Eriksson under 2008)

Mikael Eliasson, Setra Group

Bert Öhlund, Skellefteå kommun

Johan Olofsson, Sågab (Ersatte Folke Stenvall under 2008)

Ulla Grönlund, Länsstyrelsen i Västerbotten

Carl Hellström, Sågverken Mellansverige

Donald Johansson, Älvsbyhus

Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet

Olle Hagman, Programdirektör för TräCentrum Norr

Genomförare
Utöver TräCentrum Norrs medlemmar är ett stort antal företag och 
organisationer engagerade i verksamheten på olika sätt och i varierande 
omfattning, främst i det utvecklingsarbete som bedrivs inom projekten. 
Några av de företag/organisationer som engagerats inom TCN under 2008 
är: SP Trätek, Datapolarna, Consultec System AV, Structural Design 
Software in Europé, WSP och Brandskyddsbolaget.

Medlemsföretag/organisationer

Medlemsföretag/organisationer under
2008:

SCA Forest Products AB

Sveaskog förvaltnings AB

Holmen Skog AB

Norra Skogsägarna ek. för.

Setra Group AB

SÅGAB – Sågverken i Norrland ek. för.

Martinsons Trä AB

AB Älvsbyhus

Lindbäcks Bygg AB

Sågverken Mellansverige

Norvag Byggsystem AB (uppköpt av
Finndomo som övertog medlemskapet)

Skellefteå kommun

Luleå tekniska universitet

Organisationen

TräCentrum Norr är en centrumbildning,  
organiserad under Luleå tekniska 
universitet, LTU Skellefteå, som har det 
yttersta ansvaret för verksamheten. 
Förhållandet mellan TCNs medlemmar 
regleras i ett samverkansavtal.

Verksamheten leds av styrelsen, där 
varje medlemsföretag/ organisation har 
en representant. Programdirektören 
ansvarar för den löpande verksamheten 
inom TCN gentemot styrelsen.

Projekten är organiserade inom tre 
prioriterade områden; Mätteknik och 
processtyrning för kundorderstyrd 
produktion i sågverk, Industriellt 
träbyggande och Ökad beständighet hos 
utomhusprodukter ovan mark. För 
respektive område finns en styrgrupp, 
vars uppgift bl.a. är att prioritera och 
bereda de projektförslag som ska lämnas 
för beslut till styrelsen. Varje projekt har 
en projektledare som har operativt 
ansvar för att projektet genomförs enligt 
det avtal som upprättas med 
TräCentrum Norr.
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Uppdraget

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.



TräCentrum Norr – Verksamhetsberättelse 2008

Framtiden

‐ Samverkan ‐

TräCentrum Norr samverkar med projekt inom följande 
företag/organisationer:

WoodBuild

Inom  WoodBuild  samarbetar  Sveriges  främsta  expertis  inom  områdena  träskydd, 
beständighet,  materialteknik,  byggnadsfysik  och  konstruktionsteknik.  Den  övergripande 
målsättningen är att öka kunskaperna  samt  sprida kunnande och kompetens om  fuktsäkert 
och  från  beständighetssynpunkt  hållbart  träbyggande  till  byggindustrin  och  därmed  stärka 
träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. 

WoodBuild är knutet till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Medverkande organisationer 
utöver TräCentrum Norr är bl.a. Bjerkings, Centrum för Byggande och Boende i Trä, Moelven 
Töreboda,  NCC  Construction  Sverige  AB,  Sågverkens  Forskningsstiftelse,  Svenska 
Träskyddsföreningen, Thyréns AB och Vägverket.

TräCentrum  Norr  bidrar  med  finansiering  via  egna  projekt  samt  företagens  eget  arbete. 
Samverkan med WoodBuild sker främst  inom projekten Sprickor  i konstruktioner samt Krav‐
och Mätmetoder. 

SP Trätek

SP Trätek är en sektion inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP Trätek arbetar  inom 
hela  förädlingskedjan    från  industriella  processer  via  material  och  produkter  till 
slutanvändning inom byggande och boende.

TräCentrum  Norr  samverkar  med  SP  Trätek  bland  annat  inom  projektet  Brandteknisk 
dimensionering av träkonstruktioner med medfinansiering och egna projekt som ger data till 
projektet.

http://www.sp.se/

Lean Wood Engineering

Lean  Wood  Engineering  (LWE)  är  ett  kompetenscenter  för  forskning  och 
utveckling  inom  industriellt  träbyggande,  trämanufaktur  samt  interiöra  lösningar. 

LWE  är  ett  samarbete mellan  Luleå tekniska  universitet  (koordinator),  Linköpings  tekniska 
högskola,  Lunds  tekniska  högskola,  VINNOVA  och  tolv  företag  inom  bygg‐ och 
trämanufaktursektorn.  Kompetenscentret  involverar  ett  trettiotal  seniora  forskare  och 
doktorander. 

TräCentrum Norr samverkar och bidrar med medfinansiering till flera projekt inom LWE, bland 
annat Industriell installationsteknik och Konstruktionsoptimering.

http://www.ltu.se/lwe
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Framtiden

‐ Samverkan ‐

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och 
utbildning i världsklass. LTUs samarbete, med företagen och med det omgivande samhället, är 
vår styrka. Kontakterna med  företag och  samhälle hjälper oss att utveckla aktuell  forskning 
och utbildning som motsvarar krav som omvärlden ställer på oss och på våra studenter

TräCentrum Norr samverkar på olika sätt med följande projekt:

Samverkan  med  projektet  TräInnovations  Nätverket  (TräIN),  vid  institutionen  för    
Samhällsbyggnad.

Medfinansiering av projektet Produktanpassad  virkestorkning;  förbättrad  fuktmätning och 
säkrad produktkvalitet, vid LTU Skellefteå.

Projektet  Trämanufaktur2,  vid  LTU  Skellefteå ‐ samverkan och utförande  för  ett  framtida 
innovationssystem för trämanufaktur.

http://www.ltu.se

SkeWood

Träforskningsprogrammet  SkeWood  avslutades den 30  juni 2008  efter  att ha pågått  under 
åtta  år.  Flera  olika  projekt  har  genomförts  där  TräCentrum  Norr  har  bidragit  med 
industrifinansieringen och industriellt input, bl.a. Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä och 
Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner.

http://www.ltu.se/ske/d1155/Skewood_1

Umeå universitet
TräCentrum Norr samverkar med och medfinansierar projektet Flervåningsbyggnader i trä, 
som genomförs vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

http://www.umu.se

Vad betyder spåren i panelbräda? Mats Ekevad LTU, FEM‐simulerar 
deformationer vid uttorkning i projektet Sprickor i konstruktioner, 
utomhusexponering, optimering och simulering

http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/sprickor_konstruktioner
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Workshops och seminarier

Den  21  februari,  genomfördes  en  workshop  om 
kombinerad  3D  och  röntgenmätning  vid  Munksunds 
sågverk (SCA) i Piteå. 

Mer information: 
http://www.ltu.se/ske/tcn/d3781/3DX‐workshop

Hemsidan

TräCentrum Norrs hemsida har hållits uppdaterad med 
information  om  projekten,  workshops  och  aktuella 
händelser inom TräCentrum Norr. 

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

Informationsspridning om verksamhet och 
resultat

Film  med  Skogsindustrin.  Vi  har  tillsammans  med 
Skogsindustrin och TCNs medelemsföretag inom ramen 
för  Bygg  i  trä Sverige  AB  producerat  en  film  som 
beskriver  träbyggnadsprojektet  Älvsbacka  strand  i 
Skellefteå. 

Länk till filmen: 
http://skogis.test.litium.se/web/Video1_1.aspx

Vi  har  deltagit  med  presentationer  vid  följande 
regionala eller nationella seminarier:

o Träregion Norr i Kalix.
o Utvecklingsmöte  för  entreprenörer  2008, 
IUC Norrbotten.
o Informationsmöten med skogsindustrin, och 
programdirektörerna  för  CBBT,  LWE  och 
Ecobuild.

Aktiviteter

Revision av prioriterade fokusområden

Under  2008  reviderade  vi  programskrivningen  för 
TräCentrum  Norrs  område  Industriellt  träbyggande. 
Hans‐Eric  Johansson  anlitades  som  expert  och 
utvecklingsstöd  utifrån  hans  nationella  expertis  inom 
området.

Samverkan med branschforskningsprogrammet

Programdirektören deltog  i de    två Nationella  träråd
som hölls under 2008.
Woodbuild.  Vi  deltar  aktivt    i  strategisk  styrning, 

operativ  ledning  och  finansiering  /utförande  i 
Branschforskningsprogrammet Woodbuild.
Trä Centrum  Norr  är  via  egna  projekt,  företagens 

insatser  och  kontanta  medel  en  aktiv  deltagare  i 
framtagning av projektansökningar till BFR.

Internationell samverkan

Vi  har  deltagit  i  NICE  projektet  Harmonisation of 
building regulations in the Nordic countries for wooden
houses. Se http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/1.15491.
Programdirektören har deltagit i ett CEI Bois‐möte för 

att diskutera hur vi för ut de nationella frågorna till den 
europeiska  nivå som  Forest  based sector Technology 
Platform (FTP) erbjuder.
Vi har  samverkat med WQI på Nya Zeeland  i  teknik‐

transfer och diskussioner kring FoU samverkan.

Integration inom TräCentrum Norrs värdekedja

Flera  av  de  projekt  som  vi  nu  startar  innebär  en 
integration  mellan  våra  olika  fokusområden.  I 
processanpassningsprojektet    sker  samverkan  mellan 
olika  forskargrupper  som  jobbar  med  råvaran, 
forsknings‐ och produktionsprocesserna för att komma 
till  rätta  med  nya  problem  med  beständigheten  hos 
träprodukter i byggnader.

Framgångarna med 3D röntgen resulterar i förbättrade, 
kvalitetssäkrade och mer beständiga fönsterämnen.

Nätverkande studenter – industri

Trästudenter vid  Luleå tekniska  universitet    har 
erbjudits  och  erhållit  projekt  och  examensarbete  vid 
TCNs företag eller i av Trä Centrum Norr drivna projekt.
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Delprojekt inom prioriterade områden

Inom TräCentrum Norrs tre prioriterade områden 
bedrev vi under 2008 totat 20 projekt:

Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd 
produktion i sågverk

Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D 
och röntgen, del 2 & 3.

Kontinuerlig uppföljning av felinläggning och 
dimensionssortering.

Kontinuerlig automatisk provsågning.

Förbättrad sprickdetektering.

Förstudie; IT‐Stöd för förbättrad råvarustyrning i 
sågverk.

Loggning och optimering av timmerhantering.

Industriellt träbyggande

Livscykelekonomi för bostadshus i trä.

Industriell installationsteknik.

Utveckling av större limmade träkonstruktioner.

Förbättrad ljudisolering i modulbyggda 
konstruktioner.

Konstruktionsoptimering av höga trähus.

Träbroar för järnvägstrafik.

3D dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner.

Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner.

Ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark

Processanpassning för funktionsbeständiga 
träprodukter.

Krav och mätmetoder för utomhusprodukter av trä.

Utvärdering av teknisk potential för ny miljövänlig 
metod för impregnering av trä.

Processanpassning, del 2.

Sprickor i konstruktioner, utomhusexponering, 
optimering och simulering.

Handboksserie för utomhuskonstruktioner i trä.

Övriga projekt

Kompetensförsörjning/studentrekrytering.

Aktiviteter



TräCentrum Norr – Verksamhetsberättelse 2008

Industriell installationsteknik
Projektet  syftar  till  att  utveckla 
installationsteknik  inom  industriellt  byggande. 
Fem  företag samarbetar  i projektet. Resultaten 
visar att prefabricerade  installationsmoduler är 
en  framkomlig väg. Dessa utformas som schakt 
och  innertakslösningar.  Förhoppningen  är  att 
det  därmed  går  att  skära  i  kostnader  för 
underentreprenörer,  säkra  materialleveranser 
genom oberoende mot grossister, minska risken 
för  felaktig  montering  och  integrera 
försörjningskedjorna.

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/industriell_instteknik

Projekten

Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä
Projektet syftar till att minska osäkerheten som 
råder  hos  beställare  och  förvaltare  gällande 
förvaltningskostnader  för  flerbostadshus  i  trä. 
Data  har  för  detta  syfte  insamlats  från 
fastighetsbolag  runtom  i  Sverige  och  omfattar 
resultaträkningar på fastigheter, underhålls‐ och 
reparationsåtgärder  samt  intervjuer.  En  första 
översiktlig analys av  totalkostnaderna  (för drift 
och  underhåll)  hos  fastigheterna  visar  ingen 
skillnad mellan stomtyperna. Resultat redovisas 
i juni och december 2009.

Mer om projektet: 
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/livscykelekonomi

Deltagare vid möte Industriell installationsteknik 090306:
Bakre raden: Anders Björnfot, Martin Lennartsson, Roger 
Lidström,  Georg  Svensson,  Berndt  Hortlund,  Hans 
Lindbäck.  Främre  raden:  Anders  Rönnlund,  Bengt 
Abelsson,Erling Lind 
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Förbättrad stocksortering genom att 
kombinera 3D och röntgen

De  algoritmer  och metoder  som  utvecklas  för 
kombinering  av  röntgen‐ och  3D‐information 
kommer  att  vara  generella.  De  industriella 
tester  som  görs  inom  ramen  för  detta  projekt 
kommer dock att baseras på en utrustning som 
består av en röntgenriktning och en 3D‐mätram 
och  testerna  i  projektets  del  1  och  2  har 
uteslutande  gjorts  på furu.  Vid  genomförande 
av delprojekt 3  kommer grantimmer att mätas 
in  för  att  ge  underlag  till  utveckling  av 
algoritmer för detektering av röta. 

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/3D_rontgen_del2‐3

Projekten

Kontinuerlig automatisk provsågning

Projektets  mål  är  att  utveckla,  implementera 
och  utvärdera  ett  automatiskt 
provsågningssystem som  gör  det  möjligt  att 
kontinuerligt  och  automatiskt  återkoppla 
information  från  en  delmängd  av  flödet  från 
färdig  produkt  och  hela  vägen  tillbaka  till 
skogen. 

Mer om projektet:

http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/kontinuering_automa
tisk_provsagning

Hur 3D röntgen‐projektet sitter ihop med 
andra TräCentrum Norr‐projekt

• Kontinuerlig  automatisk  provsågning.  Ger 
möjlighet  till  återkoppling  och  därmed 
kalibrering av timmersorteringen.

• Loggning  och  optimering  av 
timmerhantering. Ger  nya  möjligheter  att 
utnyttja timmerplanen med effektivt.

• IT‐Stöd  för  råvarustyrning.  (Startar  våren 
2009).  Ska  utveckla  lösningar  som  gör  det 
möjligt  att  styra  timmersorteringen  effektivare 
och mer flexibelt.
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Loggning och optimering av timmerlager
Transporter, inmätning och lagring av timmer är en omfattande och kostsam del av 
sågverkens verksamhet. Dessutom är det viktigt för sågprocessen att de sorterade 

timmerklasserna hålls isär och att rätt timmerklass levereras till såglinjen. 
Projektet mål är att med hjälp av simuleringsmodeller och GPS‐stödd datainsamling 

optimera truckaktiviteterna för på så sätt minimera körsträckor, maskinslitage, belastning 
på förare och bränsleförbrukning.

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/loggning_optimering_timmerhantering

Projekten
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Projekten

Spelar torkningen någon roll för 
beständigheten hos furu?
Torktemperaturnivåerna  har  av  olika 
kvalitetsskäl höjts avsevärt vid  svenska  sågverk 
under  senaste  15‐20  åren.  En  fråga  som 
aktualiserats  är  om  och  hur  de  höjda 
temperaturerna  påverkar  de  positiva 
egenskaper  som  furukärna  har  ur 
beständighetssynpunkt. 
Rötbeständigheten i furuplank torkat med olika 
torkningsscheman  och  vid  olika 
temperaturnivåer har utvärderas  i  röttest med 
källarsvamp.  Kemiska  analyser  av  hur 
fenolhalten i furukärna påverkas av torkning har 
även gjorts.

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/1.31701

Mögel på granpaneler utomhus – vad går att göra åt det i torken?
Snabb och synlig mögelpåväxt på råspont av gran i utomhusanvändning är ett ”växande” problem –
inte minst när klimatet tycks ändras med varmare och fuktigare höstar. På mögelangripna väggytor 
exempelvis i ouppvärmda kallgarage kan iögonfallande stråk med till synes oangripna ytor ses där 
strön från torkningsprocessen legat an mot virket. Mögelbenägenheten undersöks hos råspont från 
vinterfällt granvirke med hög näringshalt i splinten och som torkats vid olika temperatur och 
torkningshastighet. Olika mögelreduce‐ringsåtgärder i samband med torkningsprocessen utvärderas 
i mögeltester.

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/processanpassning_del2
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2)
1)

1) Direkt transmission

2) Flank-transmission

Projekten

Förbättrad ljudisolering i modulbyggda 
konstruktioner
Projektet  ingår  i  en  mycket  viktig 
satsning  med  fokus  på modulbyggda 
huskonstruktioner  för  att  klara  av  de  i 
BBR kommande skärpta lagkraven m a p 
ljudisolering,  konkurrensen  på
byggmarknaden och de boendes ökande 
krav  på bättre  boendemiljö.  Projektets 
mål är att kunna finna  kostnadseffektiva 
konstruktionslösningar som möjliggör att 
modulbyggda  trähus  kan  uppfylla 
kommande  ljudkrav  med  god 
säkerhetsmarginal  samt  erbjuda  olika 
konstruktioner,  och  därmed  olika 
ljudklasser,  allt  efter  vad  kunden 
efterfrågar. 

Mer om projektet:
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/ljudisolering_
del2

Miljövänligt träskydd med hjälp av superkritisk koldioxid
Det finns stort intresse att hitta alternativ till dagens tryckimpregnerade virke med alla nackdelar det 
för med  sig.  I  Hampen  traeforarbejdnings unika  anläggning  i  Danmark  använder man  superkritisk 
koldioxid för att föra  in mer miljövänliga träskyddmedel i virket. TCN‐projektet tittar på möjligheten 
att  använda  en  sådan  teknik  för  hållbara  träprodukter  som  är  intressanta  för  svenska  träföretag. 
Fördelar med processen är bl. a. att fuktkvoten i materialet inte ändras och det metallfria medlet ger 
ingen färgförändring av produkten och en  lättare slutlig deponi. En annan  intressant detalj är att till 
skillnad  från  traditionell  tryckimpregnering  sker  även  impregnering  av  kärnveden.  Företaget  ingår  i 
VKR‐koncernen och tillverkar främst impregnerad granpanel för danska marknaden. Processen utförs 
vid  ett  högt  tryck  och  utformningen  av  impregneringscykeln  kräver  god  kunskap  om materialets 
beskaffenhet. 

Mer om projektet: 
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/CO2_impregnering

”Hoppsan färglös 
men ännu inte 
problemfri process”
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Tom år 2008 har följande projektrapporter producerats:

Barkmätning baserat på trakeideffekt
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/barkmatning

Diagnosverktyg och övervakningssystem för träindustrin 
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/diagnosverktyg

Förbättrad sprickdetektering
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/sprickdetektering

Förstudie: IT‐stöd för optimerad råvarustyrning i sågverk
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/itstod_forstudie

Fibervinkelmätning i tvärtransport
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/fibervinkelmatning

Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/trabyggregler_norden

Formulering av ett strukturerat och långsiktigt program inom 
Byggområdet http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/byggprogr

IT‐stöd för industriellt byggande i trä
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/it‐stod

Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner, del 1
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/ljudisolering_del1

Utveckling av större limmade träkonstruktioner
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/limmade_trakonstruktioner

Workshop, miljövänligt träskydd
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/workshop_miljovanligt_tras
kydd

Handbok utomhuskonstruktioner, del 1 Fasad – basutförande
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/handbok_del1

Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter
http://www.ltu.se/ske/tcn/avslutadeprojekt/Processanpassning

Krav och mätmetoder för utomhusprodukter av trä
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/1.15702

Tillägg Krav och mätmetoder, praktiskt försök 
http://www.ltu.se/ske/tcn/projekt/1.15700

Resultat
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Verksamheten

‐ Ekonomi ‐

Kostnader fördelade per område
Under  2008  bedrevs  flest  antal  projekt 
inom  området  Industriellt  träbyggande 
(8  st), vilket även  syns  i  fördelningen av 
medel.  Inom  området  Mätteknik  och 
processtyrning  för  kundorderstyrd 
produktion i sågverk avslutades ett antal 
projekt  och  flertalet  projekt  började 
närma  sig  slutfasen.  Under  år  2009 
kommer dock fyra nya projekt, varav ett 
större,  att  startas  upp  utöver  de  redan 
pågående  projekten.  Inom  området 
Ökad  beständighet  hos 
utomhusprodukter  ovan  mark  pågick 
relativt få projekt vid början av året, men 
fem  stycken  nya  projekt  startade  efter 
beviljande vid styrelsemötet i februari.

Under  2009  kommer  fördelningen 
mellan områdena att se  i princip  likadan 
ut  som  2008.  Fördelningen  av  de 
ackumulerade  kostnaderna  sedan  2005, 
när  TCN  startade,  är  dock  fördelade 
relativt  jämnt  mellan  områdena 
Mätteknik  och  processtyrning  och 
Industriellt träbyggande.

Intäkter 2006‐2008
TräCentrum Norr finansieras av de 
deltagande parterna tillsammans med 
medel från Europeiska 
Utvecklingsfonden och Länsstyrelserna i 
Västerbottens och Norrbottens län.

Medlemsföretagens insatser till 
TräCentrum Norr varierar beroende på
storlek och omsättning.

Kostnader fördelade per område 2008, tkr

1873

3748
2088

2703

203

0

Mätteknik och
processtyrning

Industriel l t
träbyggande

Beständighet

Ej definierat område

Kompetensförsörjning

Programledning, adm
& marknadsföring

Kostnader fördelade per område 2005‐2008, tkr

9195

9423

5665

8224

96

290

Mätteknik och
processtyrning

Industriel l t
träbyggande

Beständighet

Ej definierat område

Kompetensförsörjning

Programledning, adm &
marknadsföring

Intäkter 2006‐2008

52%

14%

6%

5%

14%

9%

Medlemsföretag

Skel lefteå  kommun

Länsstyrelsen i
Västerbotten

Länsstyrelsen i
Norrbotten

Mål  1

Mål  2
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Året som
gått

Programdirektören har ordet

2008 har varit ett dramatiskt år för svensk 
industri, all konsumtion har fallit, situationen 
för TräCentrum Norrs intressenter är svår, men 
framtidstro och analys gör att vi fortsätter satsa 
på denna samverkan och projektstruktur även i 
framtiden. Skogen och sågverken drabbas hårt 
av den globala nedgången och hanterar detta 
på olika sätt. Ljuset är att de senare delarna i 
trävärdekedjan inte upplever samma kris. 
Bostadsbyggandet går ner dramatiskt, men det 
industriella träbyggandet och ROT-sektorn 
håller ställningarna och har nu en chans att öka 
volym och marknadsandelar och på sikte 
expandera kraftigt i nya utvecklade former. 
Detta ger en möjlighet för FoU-utförarna att 
bibehålla  etablerade områden om dessa kan 
anpassas till utvecklade FoU-behov men också
en möjlighet att etablera och utveckla nya 
inom det industriella träbyggandet.

Generellt så vill jag sammanfatta utvecklingen 
inom innovationssystemet TräCentrum Norr: 
Förbättrad och ny mätteknik gör det möjligt att 
skapa innovativa industriella processer inom 
träkedjan som gör trä till ett ingenjörsmaterial 
för framtiden. Det ställer också mycket höga 
krav på logistik, modellering och återkoppling i 
processerna för att ta hem det potentiella 
vinsterna. Här ligger flera av våra nystartade 
projekt

Olle Hagman 

TräCentrum Norr fortsätter att växa

Under 2008 gick Sågverken i Mellansverige 
med i TräCentrum Norr. TräCentrum Norr 
beviljades även finansiering från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Mål 2) samt 
länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. 
Tillsammans med företagens och Skellefteå
kommuns insatser innebär det att vår totala 
budget är cirka 11 miljoner kr per år fram till 
och med år 2010.

Ny ordförande

Björn Sprängare var med som ordförande för 
TräCentrum Norr från starten år 2005. Efter att 
ha varit med och byggt upp verksamheten 
under sina fyra år som ordförande lämnade 
Björn vid årsskiftet över ordförandeklubban till 
Lorentz Andersson.

Björn Sprängare Lorentz Andersson

Projektportföljen för 2009 10 är klar

Av de ca 20 projektförslag som utarbetades 
under hösten 2008 slutprioriterades 15 i 
styrgrupperna att läggas fram för beslut i 
styrelsen. 12 av dessa förslag drivs nu som 
projekt inom TräCentrum Norr och vi har nu en 
projektbudget motsvarande 99% av beviljade 
intäkter.
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Organisation

Styrelsen

Styrelseledamöter under 2008:

Björn Sprängare, Ordförande

Birger Åström, Holmen Timber (ersatte Håkan Lindh under 2008)

Anders Nordmark, SCA Timber

Bo T Holm, Norra Skogsägarna

Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg

Lars Martinson,Martinsons Group

Georg Svensson, Finndomo

Roger Johansson, Sveaskog (ersatte Urban Eriksson under 2008)

Mikael Eliasson, Setra Group

Bert Öhlund, Skellefteå kommun

Johan Olofsson, Sågab (Ersatte Folke Stenvall under 2008)

Ulla Grönlund, Länsstyrelsen i Västerbotten

Carl Hellström, Sågverken Mellansverige

Donald Johansson, Älvsbyhus

Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet

Olle Hagman, Programdirektör för TräCentrum Norr

Genomförare
Utöver TräCentrum Norrs medlemmar är ett stort antal företag och 
organisationer engagerade i verksamheten på olika sätt och i varierande 
omfattning, främst i det utvecklingsarbete som bedrivs inom projekten. 
Några av de företag/organisationer som engagerats inom TCN under 2008 
är: SP Trätek, Datapolarna, Consultec System AV, Structural Design 
Software in Europé, WSP och Brandskyddsbolaget.

Medlemsföretag/organisationer

Medlemsföretag/organisationer under
2008:

SCA Forest Products AB

Sveaskog förvaltnings AB

Holmen Skog AB

Norra Skogsägarna ek. för.

Setra Group AB

SÅGAB – Sågverken i Norrland ek. för.

Martinsons Trä AB

AB Älvsbyhus

Lindbäcks Bygg AB

Sågverken Mellansverige

Norvag Byggsystem AB (uppköpt av
Finndomo som övertog medlemskapet)

Skellefteå kommun

Luleå tekniska universitet

Organisationen

TräCentrum Norr är en centrumbildning,  
organiserad under Luleå tekniska 
universitet, LTU Skellefteå, som har det 
yttersta ansvaret för verksamheten. 
Förhållandet mellan TCNs medlemmar 
regleras i ett samverkansavtal.

Verksamheten leds av styrelsen, där 
varje medlemsföretag/ organisation har 
en representant. Programdirektören 
ansvarar för den löpande verksamheten 
inom TCN gentemot styrelsen.

Projekten är organiserade inom tre 
prioriterade områden; Mätteknik och 
processtyrning för kundorderstyrd 
produktion i sågverk, Industriellt 
träbyggande och Ökad beständighet hos 
utomhusprodukter ovan mark. För 
respektive område finns en styrgrupp, 
vars uppgift bl.a. är att prioritera och 
bereda de projektförslag som ska lämnas 
för beslut till styrelsen. Varje projekt har 
en projektledare som har operativt 
ansvar för att projektet genomförs enligt 
det avtal som upprättas med 
TräCentrum Norr.



TCN är en centrumbildning 
vid Luleå tekniska universitet

MerinformationomTräCentrumNorr:
www.ltu.se/ske/tcn

TräCentrumNorr
Luleåtekniskauniversitet
LTUSkellefteå
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www.ltu.se/ske/tcn

Kontaktperson:
OlleHagman,Programdirektör
olle.hagman@ltu.se
0702753654
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