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Bakgrund 

Smart Housing Småland har som vision att skapa smart boende med bas i glas och trä. Det handlar mycket om 

att integrera tekniska lösningar i boendets miljö som skapar ett mervärde. För att på ett effektivt vis kunna 

demonstrera de möjligheter som sådana lösningar kan ge formulerades ett projekt med syftet att ta fram små 

prototyper som visar exempel av det framtida smarta boendet. Det kan röra sig om existerande och/eller framtida 

tekniska lösningar som kan integreras med existerande objekt i boendet, men också om nya typer av material 

som skapar nya möjligheter. 

Tanken är att prototyperna ska väcka intresset hos kunder och användare för produkter som de annars inte 

känner till eller vet existerar idag. Formatet av prototyperna görs för att de ska vara relativt enkla att transportera 

och att ha med på kundmöten, presentationer och liknande. 

Viktigaste resultat 

Projektet har producerat ett stort antal mindre prototyper som alla demonstrerar nya möjligheter det smarta 

boendet: 

 Alternativa planglastyper 

o Gorilla glas – Kemiskt härdat glas, mycket hög hållfasthet och reptålighet. 

o Willow glas – Mycket tunt glas (ner till 0,1 mm) som kan levereras på rulle. 

o Eagle glas – Högkvalitativt glas för elektronikproduktion, används bland annat som 

baksubstrat till TV-apparrater. 

o Borofloat – Hög kemisk resistans och tål stora differentiella termiska spänningar. 

 Beläggningar 

o ITO – Indiumtennoxid, en transparent metalloxidbeläggning som bland annat används till 

OLEDs, solceller, beläggningar för avfrostning av vindrutor och avskärmning av 

elektromagnetiska vågor. 

o FTO – Fluordopad tennoxid används framförallt till touchskärmar, energisparande fönster, 

avskärmning av elektromagnitiska vågor, solceller och så kallade varma glas. 

o Oleofob beläggning – En fett- och vattenavvisande beläggning på en plastfilm som visar 

hur man kan drastiskt minska fingeravtryck på interaktiva glasytor. 

 Smarta transparenta funktioner 

o OLED – Exempel av en tvådimensionell ljuskälla. Finns i färgerna röd, grön, blå samt 

vit/transparent. 
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o Transparent display – Som sagt, en transparent display! 

o Glashögtalare – Komplett system med planglas som genererar ljud. 

o Vibrationshögtalare – Ett vibrationselement som när det appliceras mot en större plan yta 

får objektet att utstråla ljud. 

 Biokompositer 

o Furfurylerat trä – Trä som tryckimpregneras med furfurylalkohol. Ger ökad 

dimensionsstabilitet, förbättrade mekaniska egenskaper (förutom slagtålighet) samt 

förbättrad motståndskraft mot röta. 

o Acetylerat trä - Trämaterial som impregnerats med en anhydrid. Ger ökad 

dimensionsstabilitet, bibehållen styrka, sänkt jämviktsfuktkvot och avsevärt förbättrad 

motståndskraft mot röta. 

o Termoplast-biokomposit – Tillverkas genom en smältprocess där plast blandas med en 

förstärkande fiberkomponent och extruderas till en profil. Det framtagna provet består av 

70 % trä och 25-30 % polypropen. 

 Solceller 

o Kiselsolceller – Den mest klassiska typen av solceller. Både en monokristallina och en 

polykristallin kiselsolcellhar införskaffats. 

o CIGS - Copper Indium Gallium Selenide, en halvledare med mycket god 

absorptionskoefficient av solljus. Kan därmed göras tunnare än många andra 

solcellsalternativ och är också flexibel. 

o Grätzelsolcell – Använder sig av en fotoelektrokemisk cell uppbyggd av ett 

ljusabsorberande färgämne som halvledare, en motelektrod och en elektrolyt. Tunna, 

flexibla och kan tillverkas relativt billigt med en ”roll-to-roll”-process. 

o Organiska solcell – Ett annat exempel av en tunn och flexibel solcell som använder sig av 

ledande organiska polymerer för generering av solel. 

Fortsättning 

Prototyperna framtagna i projektet används kontinuerligt för att demonstrera möjligheterna med transparent 

intelligens i det framtida boendet. Tack vara att betraktarna också kan känna och klämma på de lösningar som 

man pratar om vid exempelvis en presentation fås en stor genomslagkraft som är svår att uppnå på annat vis. 

För att kontinuerligt kunna visa på något nytt och undvika att potentiella kunder ser samma lösningar om och om 

igen ses ett behov av att producera nya prototyper i framtiden som visar exempel på nästa nivå av smarta 

lösningar. Det är också av vikt att strategiskt lägga upp prototypframtagandet för att kontinuerligt kunna visa nya 

saker under en längre tid och inte presentera ”the killer app” det första man gör. 

 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 

VIDÉUM SCIENCE PARK, 351 96 VÄXJÖ 

TEL 010-516 50 00 

E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 

Innovationmiljön drivs och finansieras av 

 

 

 


