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Aktuella intresseområden

Digitalisering

Byggande

Boende

Vi strävar efter kontinuerlig utveckling

Huvuddelen av företagen i miljöns

Boendet är en utgångspunkt för

av digitala processer och anpassningar

nätverk är aktiva inom byggsektorn på

innovationsmiljön och dess arbete.

i planprocesser, industriell produktion,

något vis. Antingen som trähusföretag

BOOST-projektet är den största

byggprocesser, konstruktion, användar-

eller som underleverantörer som fönster-

satsningen här. Genom utökad

centrerad design och affärsmodeller.

och planglasföretag. Flera förstudier

samverkan med arkitektutbildningarna

Digitalisering kommer in i stora

och de större projekten har en koppling

på Chalmers och KTH lägger vi

delar av verksamheten från

till detta område.

ytterligare fokus på detta.

temagrupper till projekt.

Om Smart Housing Småland
Styrgruppen består av Flexator, Regionförbundet Kalmar län,
Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vida AB,
A-hus AB/Derome, Myresjöhus AB/OBOS Sverige AB, Tengbom,
RISE, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Hancap AB och
Glasbranschföreningen.

Smart Housing Småland är en accelerator och katalysator
för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och
tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä
och glas.
Med användaren i centrum, stimulerar vi utveckling och innovationer kring smart boende och hållbar byggd miljö.
2013 blev vi en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och fick
tio års finansiering med målet att etablera en nationellt och
internationellt stark och attraktiv innovationsmiljö.

Vi har en referensgrupp som består av representanter från
Hancap AB, Jönköping University, Trä- och möbelföretagen,
Svensk Planglasförening, Träbyggnadskansliet och Linné
universitetet.
Huvudfinansiärer är Vinnova, Region Jönköpings län, Region
förbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsstyrelsen
i Kronobergs län.

Smart Housing Småland leds av RISE i tätt samarbete med
Träcentrum.
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Driver
Accelererar
Samlar

Erbjudande
Innovation & utveckling

Lärande

Behöver du hjälp att utveckla en idé? Vi kan hjälpa dig att hitta finansiering, kompetens, utlysningar, skriva ansökningar och bygga konsortier. Med sakkunskap stödjer vi dig i utvecklings- och innovationsarbetet och kan hjälpa dig att komma i kontakt med olika experter.

Vi samverkar med akademierna genom att stötta ansökningar
till professurer och docenter. Examensarbeten, utrednings-,
utvecklingsarbete och nätverk inom innovationsmiljöns fokusområden är ytterligare samverkansområden. Dessutom har vi
flera förstudier som drivs av akademierna.

Projekt
Ibland krävs fokuserade satsningar kring en fråga för att
stimulera utveckling. Det kan vi göra genom att delta i, eller
driva projekt. Du kan vara med i allt från korta förstudier till
stora övergripande satsningar som löper över flera år.

Temagrupper

Internationalisering
Ett internationellt nätverk kring byggande och boende i glas
och trä börjar byggas upp. Vi arbetar aktivt för att skapa nya
utbyten med internationella organisationer och företag, för att
marknadsföra vår region och innovationsmiljön, men också för
att lära oss mer om vår omvärld.

I temagrupperna samlar Smart Housing relevanta aktörer
från bransch, experter och intresseorganisationer kring någon
gemensam viktig fråga under en längre tid. Målet är att träffas,
nätverka och identifiera/skapa nya möjligheter och verksamheter
som till exempel projekt.
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Processledningen har ordet
Den gemensamma kunskapsproduktionen och lärandet, i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter
är ett genomgående tema i Smart Housing Småland (SHS).
Vi bygger relationer, driver utveckling och förändring och stöttar
utvecklings- och innovationsarbete.
Många företag arbetar branschspecifikt, men förstår behovet
av att hitta nya partnerskap och arenor där de kan utveckla
lösningar som svarar mot alltmer komplexa marknadsbehov.
Akademin möter i ökad omfattning krav på samhällsrelevans
och nyttiggörande av forskningsresultat och här kan Smart
Housing Småland verka som en katalysator för att både förstå
forskningsbehov och sprida forskningsresultat så att de
kommer till användning.

Under året har arbetet med temagrupper skjutit fart på riktigt,
och visat sig vara en mycket värdefull och av företagen uppskattad arbetsform. Arbetet i stora projekt, som bland annat
efterlystes av den internationella utvärderingen 2016, har också
blivit etablerat. Internationaliseringsarbetet har fått rejäl skjuts
under året. Företagsforskarskolan ProWOOD drog igång i sin
andra omgång, ProWOOD+ och Smart Housing är nu ännu mer
involverad i den.
På såväl regional som nationell och internationell nivå har vi
under året sett att Agenda 2030 (FN:s globala mål) får ett ökat
genomslag, och leder till att frågor om hållbarhet ges än större
tyngd i processer för utveckling, samhällsbyggnad, tillväxt och
innovation. Det gäller såväl miljömässiga som sociala perspektiv
på hållbarhet. Flera av de globala målen påverkar innovationsmiljön och 2017 inledde vi arbetet med att styra mot dem.

Smart Housing Smålands hjärta bultar för innovation
och utveckling
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Nyckeltal 2017
En betydelsefull del i att konkretisera visionen om smart boende
och hållbar byggd miljö för SHS är det stora projektet High6,
som genererat ett flertal förstudier och ger exempel på vad
Smart Housing Småland handlar om och kan bidra med.
Betydelsen är stor ur både kunskapsmässigt och kommunikativt
perspektiv, vilket bland annat visar sig i att det finns en efter
frågan från flera håll på liknande satsningar.
Vi ser att gränsöverskridande och utforskande arbetssätt ofta
är den enda möjliga vägen att lösa de komplexa utmaningar
som finns inom byggande och boende. Vi ser också att tillit och
medskapande i processen medför värden som legitimitet och
genomförbarhet men också, och inte minst viktigt, glädje och
arbetslust.
Nya logiker tar form och utmanar systemet i form av delningsekonomi som drivs av digitaliseringen och är en av flera system
förändringar som pågår. Det här öppnar för nya affärsidéer
med fokus på samhällsnytta. Vi måste jobba ännu mer med att
sätta människan i centrum och på riktigt försöka förstå vilka
behov det är som behöver uppfyllas och få en lösning. Det här är
nyckelfrågor i det stora projektet BOOST.
Att jobba än mer användarcentrerat och holistiskt involverande
är en långsiktig strategi som vi behöver fördjupa oss i vid
utvecklingen av nya affärer, erbjudanden och bostadsprojekt.
Normkritisk eller normkreativ innovation är ett sätt att öppna
upp för kapacitet och kompetens som inte annars skulle tagits
till vara. Vi kommer att lära oss mer om detta under 2018 för
att synliggöra behov som inte tillgodosetts, bryta upp invanda
mönster och beteenden och initiera innovationsprojekt med
normkritisk ansats.
Vi ser fram emot att samverka med er 2018!
Mikael – Kirsi – Malin

92
17
8
192
21

forskare

förstudier

prototyper

aktörer

Uppväxling såddfinansiering:

ggr
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Hänt under året

2016

10 apr
Linnéuniversitetet med IEC
och DISA, SHS, Goda hus,
Växjö kommun med flera
diskuterade vilken forskning som
skulle kunna knytas till kvarteret
Docenten i Växjö.

13 feb
Ola Adolfsson, SHS styrgruppsordförande,
presenterade innovationsmiljön för bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult,
ledamot av civilutskottet.

27 apr

7 jun

Kronobergs läns nya landshövding Ingrid Burman
fick information om träbyggande, Linnéuniversitetet och SHS.

Representanter för Regionförbund och Länsstyrelser i Småland
hade en workshop med Smart Housing Småland hos Flexator i
Anneberg.
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Hänt under året

15 aug

24 okt

Smart Housing
stödjer framväxten av en miljö kring stora trähus i Halland
med studiebesök och erfarenhetsutbyten.

Malin Löfving från
Träcentrum
går in i SHS process
ledning. Hon är bland
annat involverad i företagsforskarskolan ProWOOD
och startar en ny tema
grupp inom automation.

6 dec

14 dec

Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson från processledningen
på plats på Forum-HoltzBau i Österrike där vi hade en utställning
tillsammans med Linnéuniversitetet.

På SHS inspirationsdag
delades innovations- och inspirationspriset ut till David Johansson,
på OBOS för arbetet med att införa VR och AR.

2017
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Internationellt
Internationaliseringsarbetet har fått rejäl fart. Under året har
vi deltagit i en Interregkurs där processledare för olika Baltiska
innovationsmiljöer träffas och utbyter erfarenheter och en
ansökan till EU:s forskningsfinansiering Horisont 2020 håller på
att utvecklas tillsammans med Svenskt Trä, RISE samt flera
parter från akademi och näringsliv. Fokus där ligger på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och korslaminerat trä
(CLT). Vi medverkar också i en ansökan om finansiering till
nordiskt klustersamverkan med avseende på höga hus i trä.

Vi har fortsatt stött arbetet i COST-gruppen Action Adaptive
Facades som är ett internationellt forskarnätverk. Kinaresan
2016 har följts upp. Lettiska företag på besök i Växjö fick information om SHS. Vi fick också möjlighet att träffa innovationsmiljön
PrefabNZ på besök i Sverige.

Personer från innovationsmiljön har deltagit i ett flertal internationella konferenser som Advanced Building Skins i Schweiz,
WoodRise Congress och Adivbois (höga trähus för minskad
miljöpåverkan) i Frankrike, Holtzbauforum i Österrike, Consumer
Electronics Show i USA, Wood Building Nordic i Norge och Wood
Day som är en finsk träkonferens.

Smart Housing
i Australien
Vid PrefabAUS besök i Sverige våren 2017 kom det fram att
det finns ett stort intresse kring vår triple helix-approach inom
träbaserat byggande och boende. Det resulterade att vi bjöds
in som talare till deras årliga konferens som samlar cirka 300
personer. PrefabAUS förenar intressenter kring prefabricerat
byggande i Australien från byggföretag, akademier, arkitekter
och branschorganisationer.

Utställning på Wood Building Nordic i Norge.
Smart Housings processledare
Mikael Ludvigsson talade om
innovationsmiljön på
prefabAUS konferens i Australien.
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Internationellt
Utbyte med ProWOOD
Ett inslag i konferensen var en temadag kring ARC: CampH
som står för ”Advanced Research Center” och “Training Centre
for Advanced Manufacturing of Prefabricated Housing”.
En verksamhet som är mycket lik vårt småländska doktorandprogram ProWOOD. Centret består av fyra seniora forskare
samt 15 doktorander och Master-studenter. Ämnesområdena
visade sig vara överlappande och kompletterande jämfört med
ProWOOD-doktorandernas. Centret var mycket intresserat av ett
utbyte och flera dialoger har redan satts igång.

Företagsbesök

Ett hett ämne på konferensen Advanced Building Skins i Schweitz var
byggnadsintegrerade solceller.

Utöver konferensen deltog Smart Housing också i flera
intressanta företagsbesök, bland annat på Strongbuild som
är Australiens mest utvecklade träbyggare. De har två inriktningar inom kommersiella byggnader respektive bostäder och
dessutom egen tillverkning av fast inredning som garderober
och lådsystem, då tillgången av kvalitativa produkter i Australien
uppfattas som låg.
Wood Solutions är Australiens motsvarighet till Svenskt Trä.
Här arbetar svenskättlingen David Bylund som guidade Smart
Housing-deltagarna i Melbourne och visade kända träbaserade
byggnader.
Avslutningsvis besöktes Business Swedens kontor i Sydney där
Martin Ekberg berättade om möjligheterna för svenska företag
i Australien. En dialog pågår nu med branschföreningarna i
Sverige om hur exportmöjligheterna ser ut och 2018 startar
Smart Housing en temagrupp om export.

Kirsi Jarnerö och Mikael Ludvigsson från Smart Housings processledning
(orangea västar) på företagsbesök på Strongbuild i Sydney, Australien.
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Projekt
Mycket av verksamheten inom Smart
Housing Småland bedrivs i projektform.
Det kan vara förstudier, större projekt och
prototyper. Vi ser till att på olika sätt
stötta projekt som stimulerar utveckling
och innovation. Det som börjar som en idé
kan vi strukturera och initialt driva själva
eller stötta andra för att skapa ett projekt.
Smart Housing kan delta i styr- och referensgrupper med kunskap och nätverk och hjälpa
till att söka finansiering. Här berättar vi om
några projekt.

Projekt
High6 – trä och glas
i kombination med
digitala plattformar

Den internationella ansatsen medför att dimensionerna på
volymelement och lägenheter för konceptet optimeras för att
passa båda marknaderna.
Det här är ett projekt som pågått ett tag och inte mindre än
sex Smart Housing-förstudier har knutits till det. Resultaten är
publika och hela byggbranschen kan dra nytta av dem.

High6 syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-,
fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa ett
koncept baserat på träbaserade volymmoduler i trä och glas
för smarta och hållbara byggnader med stora värden för både
miljön, den boende och fastighetsägaren.

Läs mer om delprojekten här:
• Kartläggning av marknadens flexväggar för det
anpassningsbara boendet
• Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader
• FE-modell av en volymmodul – spännings- och
stabilitetsanalys
• Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö
• Augmented Reality i trähustillverkning
• Glasfasad – ny produkt för trähus

I projektet samarbetar en av Nordens största bostadsutvecklare
OBOS Sverige och Smart Housing Småland tillsammans med
arkitektbyrån Tengbom. Första byggnaden uppförs i Kalmar och
planer finns för andra ställen i både Sverige och Norge.

Ur YouTube-filmen om
AR i OBOS produktion.

Exempel på hur en glasfasad
på trähus skulle kunna se ut.
Rendering: Tengbom.

STORA PROJEKT

•
•
•
•

High6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar
BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt
Utveckling av innovativ och hållbar inredning – Innovation Square
Smart Urbant Boende

I
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Projekt
Miljonsatsning
på forskning om
trähusbyggande

Han har därefter fått mångmiljonprojekt beviljade av
KK-stiftelsen och Södras forskningsstiftelse som bygger vidare
på resultaten. En doktorand på heltid och en disputerad forskare
på halvtid kommer att kunna anställas för att hjälpa till med
projekten. Dessutom deltar professor Marie Johansson från
RISE Träbyggande och boende.
I första hand kommer man att ta fram datorbaserade tredimensionella modeller för att ta reda på hur en byggnad reagerar med
bland annat svängningar och deformationer när den utsätts för
olika laster. Utmaningen är att skapa flexibla och effektiva
modeller som inte blir så tunga att man inte kan utföra beräkningar
med dem. Det här kan sedan användas för analys och design
så att man kan vara säker på att modulbaserade trähus i flera
våningar tål att utsättas för påfrestningar. Under våren 2018
kommer man också att ha två master-exjobb inom området.

Professor Sigurdur Ormarsson vid Linnéuniversitetet var
strålande glad när han berättade om sin Smart Housingförstudie ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och
stabilitetsanalys” och vad den lett fram till vid Smart Housing
Smålands inspirationsdag. Förstudien visade nämligen att det
finns bra förutsättningar för att kunna simulera och analysera
hela flerbostadshus med rimliga beräkningstider.

Professor Sigurdur Ormarsson vid Linnéuniversitetet
på Smart Housing Smålands inspirationsdag.

FÖRSTUDIER
PÅGÅENDE

•
•
•
•

Kompakt enhet för värme, ventilation och varmvatten i volymmoduler
Kvalitetshöjning av glas – icke-förstörande provning av glasets hållfasthet
Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas
Augmented Reality i trähustillverkning

I
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Projekt
Energieffektiva
ombyggnader av
privata hus med
one-stop-shop

one-stop-shop-konceptet i olika länder i Europa. Målet här är
göra det möjligt att genomföra energieffektiva ombyggnader
av privata hus som sparar minst 50 procent energi runt om i
Europa. Detta ska ske genom att man utvecklar och lanserar
integrerade paket för energieffektivisering riktade mot husägare.
Projektet pågår till 2020.

Professor Krushna Mahapatra på Linnéuniversitetet fick
såddfinansiering till projektet “One-stop-shop business model
for energy renovation of detached houses”. Ett projekt som fick
uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Linneuniversitetet fick därefter inbjudan att delta i en Horisont
2020-ansökan ”INNOVATE” som syftar till att undersöka

FÖRSTUDIER
PÅGÅENDE

•
•
•
•
•

Limmad balk
Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner
Brandtekniska lösningar i trähus – kunskapsläge
Glasfasad ny produkt för trähus
Betongrinnig på glas

I
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Projekt
Patentansökan för
tunnare och starkare
glas i solceller

Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och
baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader.
Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcells
moduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Det ger starka
incitament till att utveckla och förbättra glaset.
Man har tagit fram ett glas som både är effektivare och mer
långlivat än dagens och för detta har en patentansökan skickats
in. Man har dessutom tagit fram flera starka glassammansättningar och utvecklat en ny innovativ termo-kemisk härdningsmetod som ger samma härdningsgrad som traditionell härdning
där glaset samtidigt blir hälften så känslig mot repor och
sprickbildning.

Stefan Karlsson på RISE Glas har lett arbetet i EU-projektet
”LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler)”
som fick såddfinansiering från SHS. I projektgruppen som
består av ett konsortium från Sverige, Spanien och England har
man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare
med solcellstillverkare.

FÖRSTUDIER
AVSLUTADE
(flera har en projektrapport som kan
laddas ner från hemsidan)

•
•
•
•

FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys
Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö
Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning
Integrerat ljud i duschvägg

I
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Projekt
Utvecklat strategi
arbete för innovativ
tillväxt i företag

I projektet tog man fram en flexibel arbetsmetodik för
strategiskt arbete i etablerade små och mellanstora företag.
En lärdom som kom fram handlar om hur man implementerar
ett formaliserat strategiarbete som finns dokumenterat i den
framtagna modellen.
I ett uppföljningsprojekt som beviljades av Vinnova, ”Hoshin
Kanri Acceleratorn – för effektiv ledning av innovativt strategiarbete” kommer man både att skriva en metodbok och skapa
en effektiv utbildning för metoden om hur man organiserar och
implementera strategiarbetet. Arbetet startar med att en mindre
grupp utbildas samtidigt som man utvecklar kursen. Sedan
kommer kursen att erbjudas i skarpt läge för en större grupp
under hösten 2018.

Anders Melander, docent i företagsekonomi vid Internationella
Handelshögskolan på Jönköping University fick såddfinansiering
från SHS till Vinnova-projektet ”Organiserat strategiarbete
för förnyelse – mindre och medelstora företag i fokus”, kallat
Hoshin-projektet.

Dörr & Portbolaget är ett av de företag som varit mycket engagerade i projektet Organiserat strategiarbete
för förnyelse – mindre och medelstora företag i fokus. Foto: Ulrika Wikander, Träcentrum.

FÖRSTUDIER
AVSLUTADE
(flera har en projektrapport som kan
laddas ner från hemsidan)

•
•
•
•

Spontangranulering av härdade glas
Alla talar om boende
Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen – kartläggning och utveckling
Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet

I
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Projekt
Södra bygger anläggning för produktion av
korslimmat trä – CLT

Lite senare beslöt Södra att investera i en mindre anläggning
i anslutning till Södras sågverk i Värö i Halland. I planerna ligger
en kommande satsning på en större anläggning. Hösten 2018
ska installation av bland annat såg, limning, pressning och
fräs påbörjas. Produktionsstart beräknas till början av 2019.
Anläggningen får en årlig kapacitet på cirka 5 000 kubikmeter
per skift.

I förstudierapporten ”Produktion av CLT i södra Sverige”
konstaterade Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet och Johan Blixt,
Vida AB att ”Det finns byggbolag i södra Sverige som idag köper
CLT (korslimmat trä) från Österrike men som efterfrågar en mer
lokal producent för att därigenom få både en bättre kontakt och
bättre logistik”. Här bedömde man att en investering på 100
miljoner kronor i en anläggning i södra Sverige borde bli lönsamt.

SÅDDFINANSIERAT

SHS bidrar ibland med en liten såddfinansiering för att stimulera
projektansökningar till externa forskningsfinansiärer för att
ytterligare stärka innovationsmiljön. På nästa sida projekt som
godkänts av forskningsfinansiär 2017 och exempel på projekt som
lever vidare och utvecklas sedan tidigare som inte beskrivits på
annat ställe i årsrapporten.

I
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Projekt
BOOST – Boende- och
bostadsutveckling för
stärkt tillväxt

Metadesign – leds av Linnéuniversitetet
I delprojektet metadesign inventerar, analyserar och presenterar
man nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i
relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet.
Man startade med att intervjua personer som i sin yrkesroll
har direktkontakt med, och kunskap om boendebehoven för
fokusgrupperna äldre, migranter och studenter. Detta följdes
av fokusgruppsintervjuer och workshops med blandade
individer både från fokusgrupper och experter från bo-sektorn.
De viktigaste resultaten hittills är att arbetet har bekräftat värdet
av att undersöka målgrupperna som en helhet. Det finns viktiga
likheter, som att alla är i transit, med begränsade möjligheter
att påverka nästa steg i boenderesan. Arbetet har resulterat i en
serie scenarier för hemskapande och boende för målgrupperna,
och en serie krux/dilemman som nya modeller för boende måste
ta hänsyn till.

Projektet skapades av Smart Housing Småland tillsammans
med Linnéuniversitetet, Jönköping University, RISE Glas och
Träcentrum för att få möjlighet att fördjupa sig inom innovationer
av affärsmodeller, boendebehov för utsatta grupper kopplat till
funktionsnära värden och framtagning av tekniska prototyper
och knutpunkter. Det pågår till och med 2019 och är delfinansierat
av Tillväxtverket. Projektet leds av David Andersson på Träcentrum
och består av tre delprojekt.
Affärsmodellsinnovering – leds av Jönköping University
Ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder
som passar för små och medelstora företag och som sätter
användaren i centrum ska utvecklas i samverkan med Science
Park i Jönköping. En kartläggning av nuläget kring förtätning
av villastäder har genomförts och ett arbete för att skapa ett
certifieringsnätverk påbörjats. Certifieringstrenden är stark
inom byggsektorn och innebär stora arbetsinsatser för små
och medelstora bolag. Nätverket ska hjälpa företag som arbetar
med certifiering genom att förenkla, förtydliga och inkludera
(till exempel unga, äldre och immigranter).

Kopplat till delprojektet Metadesign genomförs också del
aktiviteten ”funktionsnära värden” (leds av Jönköping University)
som handlar om att identifiera, kvantifiera och sedan på ett
logiskt och strukturerat sätt använda dessa värden då man
skapar nya bostäder med hjälp av byggnadsinformations
modellering (BIM). Här har man identifierat byggherrar, byggprojekt,
regler och bestämmelser som är av intresse för datainsamling.
Därefter har man identifierat vilka företag som är kopplade till
SHS som har byggsystem för målgrupperna. Detta för att börja
planera för fallstudier i form av digitala prototyper.

Man har också genomfört en kartläggning av kunskapsläget
rörande innovationer inom affärsmodeller och kunnat konstatera
att kunskapen inom området behöver utvecklas, speciellt då det
gäller processerna som leder till innovationer inom byggsektorn.

SÅDDFINANSIERAT

EUROPEISKA
UNIONEN
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

•
•
•
•
•
•

Gästprofessor KL-trä, Linnéuniversitetet
Utformning av protokoll för styrning av smart belysning (SMILE), Jönköping University
Lektor Ventilationsteknik, Linnéuniversitetet
Lektor Byggteknik byggproduktion, Linnéuniversitetet
Höga hus i trä – konceptstudier
Tysta Offentliga Rum (TOR)

I
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Projekt
Tekniska prototyper – leds av RISE Glas
Delprojektet tekniska prototyper syftar till att ta fram prototyper
i glas och trä som kan bidra till att utforma bostäder som
tillgodoser användarnas behov baserat på forskningen i övriga
delprojekt.
Ett sätt att kombinera glas och trä är genom laminering och en
lamineringsugn köptes in till projektet för att kunna producera
egna prototyper i laboratorieskala. Smart Housing-förstudien
”Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas”
kommer vara till stor nytta vid prototypframställningen.
De första testerna med laminering har utförts. Förutom att
laminera ihop olika glaskombinationer kan man laminera
ihop mer ovanliga kombinationer som glas och trä, glas och
solceller eller glas och elektronik. Man har hittills tagit fram tre
prototyper, nämligen glas- och trälaminat, laminerat glas med
sprickmönster samt tunt laminerat och kemiskt härdat glas.
Dessa har visats i många sammanhang och vissa av dem har
även varit utlånade i perioder.

Kopplat till delprojektet tekniska prototyper finns också del
aktiviteten ”knutpunkter” (leds av Linnéuniversitetet) som
närmare studerar knutpunkter för modulelement. Två system,
stående vägg på bjälklag respektive bjälklag inhängda i väggar
kommer att undersökas. Ett arbete med att skapa numeriska
modeller har också påbörjats. De numeriska modellerna kommer
att kalibreras med hjälp av experimentella försök och parametriska studier kommer genomföras. Resultatet kommer att
kunna användas av företag som vill ligga i framkanten när det
gäller nya utvecklingsområden för glas som byggkomponent.

Från workshop med metadesign där man utforskar
boendefrågor. Foto: Ulrika Wikander, Träcentrum
BOOST nya lamineringsugn finns
installerad på RISE Glas i Växjö.

PROJEKT SHS DELTAR I

• Testbädd Belysning i Kiruna
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Projekt
Så här kan man se rör och ledningar ovanpå verkligheten
med AR-glasögon. Något som kunde provas på
Smart Housing Smålands inspirationsdag.

Laminerat glas och trä som bänkskiva där
man kan styra en smartphone eller padda
som ligger skyddas under glaset.
En VR-illustration av en husprodukt kräver inredning
och detaljer för att få en realistisk känsla.

I SHS webbgalleri kan du se flera av
de prototyper som tagits fram.

Här demonstreras styrning av ljusmiljön för
att skapa förutsättningar för ett autonomt
och självförsörjande ljus-/energisystem.

PROTOTYPER
Prototyper är ett av de verktyg som vi
använder för att testa, visa på möjligheter
och utvärdera teknik och idéer.

•
•
•
•
•
•
•

Möjligheter med AR i trähusbranschen
Laminerat glas och trä som bänkskiva
Virtual Reality i byggbranschen
VR-prototyp av olika ljud- och ljusförhållanden
Självreglerande ljusmiljö
Lamineringsprov i BOOST-projektet
Prototypgalleri
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Regionalt och nationellt
Möten mellan människor är extremt viktigt i vårt arbete för att
stötta och samordna utveckling och innovation. Vi arbetar på olika
arenor för att öka chansen för både strategiska och slumpvisa
utbyten som gör att vi möter olika kompetenser och tillsammans
kan förverkliga idéer. SHS årliga inspirationsdag har blivit en
bra mötesplats för våra intressenter och det här året var vi 100
personer som träffades i Kalmar.

Nätverken byggs bland annat upp via deltagande i TMF:s teknikeroch produktionsteknikergrupp. Trähusnätverket, Trästad och
Lilla Trärådet. Vi deltar också i en arbetsgrupp som klimatrådet
i Jönköping tagit fram för att stimulera ökat trähusbyggande i
Jönköpings län.

På både regional och nationell nivå ser vi ett ökat intresse för
träbyggande och industriellt byggande. Flera nya fabriker för
flervåningshus har etablerats eller är på väg att etablera sig.
Detta ökar konkurrensen, vilket har den positiva, men samtidigt
utmanande, effekten att innovationstrycket ökar. Detta stärker i
sin tur betydelsen av arbetet inom Smart Housing Småland.

SHS studerade mångfald inom boende och byggande på bo- och samhällsexpot Vallastaden där man bland annat kör bil på de boendes villkor.
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Regionalt och nationellt
Regionalt
Småland
Smart Housing och de regionala finansiärerna, Region Jönköpings
län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen
i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsstyrelsen
i Kronobergs län har månatliga möten för informationsutbyte.
Vi deltar även i Kronobergs F4-nätverk som består av regionala
organisationer i innovationsstödssystemet som på olika sätt
stöttar det regionala näringslivet.

SHS har tillsammans med Linnéuniversitetet, Växjö kommun
och Energikontor sydost i två års tid bäddat för en testbädd/
living lab inom Smart urbant boende. Det är studentboendet
Docenten vid Linnéuniversitetets Campus med 240 ettor som
kommer att beforskas av ett antal institutioner vid Linné
universitetet. Energi, LCA, boende, bygg är frågor som är i fokus.
Det blir mycket spännande att följa detta arbete under 2018.
Hjältevadshus och Tengbom träffades på en av Smart Housing
Smålands möten och började spåna kring vad de kunde göra
tillsammans. Det resulterade i att man tog fram ett koncept för
hus som byggs snabbt och som är flyttbara till en riktigt bra
pris samtidigt som kvaliteten på själva husen och arkitekturen
är hög. Detta är de prefabricerade husens alla fördelar på ett
nytt sätt och i en helt ny skala och med detta vann man en
SKL-upphandling där första leveransen skedde i november 2017.

Mikael R Olsson, Hjältevadshus berättade om hur de
vann SKL-upphandlingen och deras erfarenheter hittills
på Smart Housing Smålands inspirationsdag i Kalmar.

Region Kronoberg höll seminariet ”Vad behöver industrin
i Kronoberg? Digitalisering – både utmaning och verktyg”
som SHS deltog på.
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Regionalt och nationellt
Digitala Trästaden, Nässjö
I Nässjö planeras en ny stadsdel bakom centralstationen. Fokus
ligger på att skapa en testbädd kring hållbarhet, digitalisering och
byggande i trä. Nässjö kommun driver arbetet och Smart Housing
är med i arbetsgruppen och riggar detta större projekt tillsammans
med bland annat Träcentrum. Finansiering kommer att sökas från
flera håll. Initialt planeras en ansökan till Energimyndigheten. Smart
Housing fokuserar på att inkludera forskning och innovationshöjd.

Pukeberg och Svartbäcksmåla
Diskussioner förs om en möjlig större satsning på ett bostads
område i Nybro kommun. Kommunala beslut under 2018 kommer
att vara viktiga. SHS är med i det förberedande arbetet som ska
leda fram till skapandet av intressanta projekt.

Smart Village Sweden, Öland
En satsning på en ekoby på Öland vill spänna bågen innova-

tionsmässigt. Lagom ”ekotänk” kan borga för framgång. Det
finns intressanta byggföretag i Kalmarregionen som kan vara
bra projektparters. SHS kan komma att vara med i utvecklingen
av innovativa projektsatsningar.
Under året har vi också hjälpt till med Träbyggnadsstrategin i
Jönköpings län. Deltagit i Träregion Smålands strategimöte och
Höstforum i Kronoberg. Vi har diskuterat kompetensutvecklingsfrågor med Region Kalmar; aquaponisk odling i Växjö; bredbands
utveckling i Region Kronoberg; Smart industri i Kronoberg med digitalisering i fokus och träbyggnadsmöjligheter med Växjö kommun.
Vi har dessutom deltagit på Regiondagarna i Kalmar; på Linné
universitetets seminarium kring digitalisering och digital transformation; Centrum för boendets arkitektur och Linnéuniversitetets
seminariedag som utforskade temat svensk bostad i internationell
toppklass där bland annat Smart Housings BOOST-projekt presenterade sig. Vi deltog också och visade upp senaste årets prototyper
på RISE Glas temadag Den spännande glasutvecklingen.
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Regionalt och nationellt
Nationellt
På det nationella planet arbetar vi mycket via Vinväxtnätverket som
vi berättar mera om på annat håll under rubriken innovationssystemet. Ett annat viktigt forum på det nationella planet är Smart
Housings referensgrupp med Hancap AB, Jönköping University,
Trä- och möbelföretagen, Svensk Planglasförening, Träbyggnadskansliet och Linnéuniversitetet.
Södra bygger nu en anläggning för produktion av korslimmat
trä – CLT i Värö i Halland, något som Smart Housing-förstudien
”Produktion av CLT i södra Sverige” beredde vägen för.
Vi noterar också att Skåneföretaget Osby Glas investerar 25
miljoner kronor och anställer 20 nya medarbetare främst för att
effektivisera genom automation och digitalisering men också för
att kunna leverera svenskproducerat med potentiell utveckling inom
solceller, glas- som tänds och släcks och variabelt solskydd.
De är just nu med i en Smart Housing förstudie kring laminering
som stödjer den utvecklingen.

Vi deltog på RISE Trähusdagar som i år hade fokus på
ventilation, energi och miljö; TMFs seminarium med temat
”Bygger vi verkligen våra drömmars stad?”. Vi har också deltagit
på Sveriges Innovationsriksdag; informationsmöte om hur man
kan delta i Regeringens strategiska samverkansprogram och
var med i Almedalen. SHS berättade om verksamheten på en
seminariedag om Stora Trähus i Halland och har också haft
dem på studiebesök i Småland; vi deltog på Nordic Architecture
fair; har deltagit i IVA:s projekt framtidens goda stad; en
workshop om Träbygg på Tankesmedjan Global Utmaning och
en workshop om testbäddsportal på Smart Built environment.
Vi blev inbjudna som talare för Västerås länsstyrelse; har
träffat Bioinnovationens programchef och deltagit på TMFs
trähusdagar på Sånga–Säby. En sängbordsprototyp som Smart
Housing tagit fram visades upp på RISE Byggtekniks möbeloch teknikdag.

PwC, Länsförsäkring Kronoberg, Växjö Kommun och Sustainable Småland
arrangerade ”Framtidsdagen – Hållbara trender” som SHS var med på.
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Lärande
Förutom att vi har olika projekt tillsammans med akademierna
(som du kunde läsa om under rubriken projekt) så samverkar vi
på andra sätt. Den största lärandesatsningen är annars inom
ProWOOD där vi medverkar på flera olika sätt och är med i
styrgruppen.

Jönköping University (JU)
SHS bidrog med såddfinansiering till en professor i belysningsvetenskap. Nu finns Myriam Aries på plats. SHS har också varit
med på JUs Research Council samt gett input till en kompetens
utvecklingssatsning kring produktion. Vi var också på plats
när JU invigde sin nya forsknings- och utbildningsmiljö inom
kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK, grattis till den!

Linnéuniversitetet
SHS bidrog med såddfinansiering till två nya professorer som
nu finns på plats. Dels adjungerade professorn Carl Thelin som
arbetar för Thoréns. Hans område är byggnadsvård med ett
kompetensområde som spänner över gränssnittet mellan de
båda forskargrupperna Träbyggteknik och Virkeslära och dels
Björn Johannesson, professor i byggteknik med inriktning mot
byggnadsfysik. Även två lektorer, en i ventilationsteknik och en i
byggteknik byggproduktion har beviljats finansiering och håller
på att rekryteras.
Linnéuniversitetet har etablerat spetsforskningsmiljön DISA
(Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and

Applications) som fokuserar på hur datastyrda metoder kan
ge fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom
teknik, vetenskap och humaniora. En miljö som Smart Housing
samverkar med och nu hjälper med en ansökan för att skapa en
ny Vinnväxtmiljö som ska ha fokus på IKT (informations- och
kommuniktionsteknik)/Big Data.

Chalmers och KTH – fokus arkitektur
Arkitektur är ett område som vi behöver jobba mer med och
diskussioner har förts både med Chalmers och KTHs arkitekturutbildningar vid ett flertal tillfällen under året. Ett resultat är
att arkitektstudenter från KTH besökt olika företag i Småland.
Kontakter har också knutits till CBA Centrum för Boendets
Arkitektur på Chalmers. Vi har också gett input till examens
arbetet ”Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggandet
i trä” på masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och
stadsutformning KTH.
Vi har förberett för en fördjupad samverkan med Chalmers 2018
där vi planerar för en studieresa till Småland för arkitektstudenterna på masternivå.

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
– transparent intelligens
SHS har beslutat att bidra med delfinansiering av en adjungerad
professur i transparent intelligens. Förberedelser för rekrytering
har påbörjats.

Schematisk bild av den boende människa ur rapporten till
förslag till boendeplattform på Linnéuniversitetet.
Illustration: Erika Lagerbielke.
I början av året fick Småland under några dagar besök av
ett stort gäng studenter från KTH:s arkitekturskola. Arkitektstudenten Patrik Wikberg kommenterade: –I mitt fortsatta
arbete som arkitekt kommer jag absolut att ha nytta av de
kunskaper jag tillskansat mig under resan. Ju mer förståelse
man har för ett material, desto lättare kan man utnyttja dess
styrkor och undvika dess svagheter när man använder det i
sin konstruktion. Illustration: Patrik Wikberg
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Lärande
ProWOOD utvidgad till ProWOOD+
Företagsforskarskolan ProWOOD är en gemensam satsning av
Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet,
KK-stiftelsen och en rad företag. Målet är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri.

En ny förstudie ”ProWOOD Arena” har fått finansiering för
att skapa en mötesplats för utveckling av träindustrin.
Här ser vi möjligheten att jobba vidare med att stötta examensarbeten – något som tidigare varit svårt att hitta formerna för.

Nu har man blivit beviljade ytterligare en omgång med sju
doktorander i ProWOOD+. Delar av Smart Housing Smålands
processledning är med i ledningsgruppen för ProWOOD+.
De färdiga doktoranderna för ProWOOD+ är: Alma Strkonjic
på Swedish Match, Tadios Sisay Habite på WoodEye, Shamnath
Thajudeen på Moelven Töreboda och Alexander Vestin på
Trivselhus.

Den 12–13 december träffades ProWOOD och
ProWOOD+ på Hooks Herrgård. Det var 35 personer
från akademi, företag och institut som nätverkade
och pratade om doktorandernas forskning.
Elaheh Jalilzadehazhari presenterade den 12 juni sin
licentiatuppsats ”Window and blind selection for enhancing
subjective well-being” på Linnéuniversitetet som industridoktorand på fönster- och dörrföretaget Inwido. Opponent
var ljusprofessor Myriam Aries från Jönköping University.

ProWOOD fick det prestigefyllda Schweighofer Innovation
Prize 2017. Priset var på 50 000 Euro och kommer att ge
doktoranderna möjlighet till internationella studiebesök
eller forskningsutbyten.
Roaa Salim, presenterade den 2 juni sin licentiat
avhandling ”Exploring aspects of automation
decisions – A study in the Swedish wood products
industry”. Opponent var Kerstin Johansen från
Linköpings Tekniska Universitet.

Myriam Aries, professor i belysningsvetenskap
på Jönköping University. Foto: Patrik Svedberg.
Heleen de Goey, presenterade den 7 juni sin licentiat
avhandling ”Exploring Design-Driven Innovation
– A study on value creation by SMEs in the Swedish
wood products industry”. Opponent var Marcus Jahnke
från RISE.
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Temagrupper
En temagrupp uppstår ur ett behov som är angeläget att lära
sig mer om och utforska tillsammans med andra. Det syftar till
ett fördjupat samarbete med inriktning på utveckling och innovation. Smart Housing kan initiera en temagrupp och finansiera
en person som leder gruppen. Man träffas till exempel en gång
i kvartalet under ett eller flera år så länge det känns aktuellt och
meningsfullt. Man bestämmer tillsammans hur man lägger upp
möten och innehåll så att det blir relevant. Grupperna är öppna för
dem som är intresserade av att utvecklas tillsammans med andra.
Under 2017 har vi förberett för nya temagrupper inom CLT
(korslaminerat trä), export, automation och cirkulär ekonomi.

Pågående temagrupper
BIM-gruppen leds av Jönköping University och bildades 2015.
Den kartlägger hur BIM (byggnadsinformationsmodellering)
används i industriellt träbyggande. Man tar också fram en
road-map för utveckling av BIM för träbyggandet. BIM-gruppen
består av åtta företag.
Planglas och transparent intelligens leds av RISE Glas och
bildades 2016. Den arbetar inledningsvis med att analysera
företagens utvecklingsbehov och projektifiera dem. Nu finns
också en LinkedIn-grupp som diskuterar området.
Brandgruppen leds av RISE Träbyggande och boende och
bildades 2017. Man arbetar med kunskapssammanställningar
och workshops. En första förstudie initierad av gruppen, ”Brandtekniska lösningar i trähus – kunskapsläge”, har också startats.

Stefan Karlsson, RISE Glas leder temagruppen för
transparent intelligens.
Temagrupp brand i diskussion om hur man bör
lägga upp arbetet framåt.
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Innovationssystemet
Traditionellt har ett innovationssystem beskrivits som de
aktörer som behöver finnas som stöd i det system som ökar
förutsättningarna för innovation. Det har då handlat om samspel
mellan till exempel finansiärer, lärosäten och forsknings
institut, inkubatorer, innovations- och idéslussar, klusterinitiativ,
kompetensnoder och andra rådgivande aktörer. Men i det nya
samhällssystemet behöver fler aktörer än så rymmas inom
innovationssystemet, såväl invånare, företag och kommuner
som platsens förutsättningar och ekosystem.
I detta paradigmskifte går vi från ett system till ett annat där
också andra roller, logiker och rättsliga principer kommer att
råda. Det här är ett perspektiv som växer sig allt starkare i
betydelse och det är i detta system som värde skapas. Här kan
Smart Housing Småland agera som katalysator och accelerator.
En gång i månaden möter vi representanter för Smålands
regionförbund och länsstyrelser. Det är ett tillfälle att stämma
av vad som är på gång och vad som kan samordnas och samverkas
kring. Vi deltar också i regionernas aktiviteter om innovationssystem och innovationsstödsystem.
På ett nationellt plan så arbetar vi mycket tillsammans med
övriga Vinnväxtmiljöer. RISE som leder Smart Housing Småland
leder och är med i flera Vinnväxtmiljöer och diskuterar samverkan
nationellt. Under året har Smart Housing stöttat Linnéuniversitetet
i planerna att skapa en Vinnväxtmiljö kring IKT/Big Data.

Kontakterna med andra Vinnväxtmiljöer har fortsatt att
utvecklas, både i form av gemensamma projekt som ”Innovation
Square”, och genom erfarenhetsutbyten. Vinnväxtmiljöerna
Urban Magma, Automation Region, Peak Innovation, Robotdalen
och Smart Textiles är några som vi håller på att diskutera
projektidéer med.
iHubs Sweden är ett fönster mot Sveriges innovationshubbar
som startades 2017. Det är en ny samverkansplattform med
grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet
genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Här hittar man berättelser
om hur Smart Housing Småland och alla andra Vinnväxtmiljöer
arbetar för innovation och utveckling.
På nationell nivå ser vi att det nu finns ett antal stora samverkanssatsningar där frågor som är aktuella för Smart Housing
Småland behandlas, och där miljön också valt, eller har
potential, att engagera sig i olika utsträckning. Det gäller såväl
regeringens samverkansprogram Smarta städer, Cirkulär och
biobaserad ekonomi, Uppkopplad industri som de strategiska
innovationsprogrammen hos Vinnova, Energimyndigheten samt
Formas, som till exempel Bioinnovation, Smart Built Environment,
Viable Cities, Processindustriell IT och Automation.

Nya webbplatsen iHubs Sweden med
nyheten om SHS AR-projekt.

Den 30 mars bjöd Hjältevadshus tillsammans
med VinnVäxt miljöerna Automation Region,
Smart Housing Småland och Robotdalen in
till ett branschöverskridande seminarium
på Träcentrum i Nässjö.
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Organisation
Styrgrupp
Ola Adolfsson, Flexator, ordförande
Johan Blixt, Vida AB
Linda Camara, Tengbom
Anders Carlsson, A-hus AB/Derome
Anders Isaksson, Hancap AB
Mats Jägstam, Jönköping University
Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet

Karin Lindskog, Glasbranschföreningen
Kristina Mjörnell, RISE
Helena Nilsson, Regionförbundet Kalmar län
Joakim Pohlman, Region Kronoberg
Lars Sandberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Peter Stenfelt, Myresjöhus AB/OBOS Sverige AB

Verksamhetsledning
Mikael Ludvigsson, RISE, processledare
Kirsi Jarnerö, RISE, biträdande processledare
Malin Löfving, Träcentrum, processledning

Elisabeth Flygt, RISE, kommunikation
Annica Ård Ahl, RISE, administration
Maria Lang, RISE, ekonomi

Region- och länsstyrelsegrupp
Viktor Bruze, Länsstyrelsen i Kalmar län
Erik Ciardi, Regionförbundet i Kalmar län
Mikael Gustafsson, Region Jönköpings län

Gunilla Henricsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Carin Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Agatha Uhlhorn, Region Kronoberg

Referensgrupp
Anders Isaksson, Hancap AB, ordförande referensgrupp
Mats Jackson, Jönköping University
Björn Johannesson, Linnéuniversitetet

David Johnsson, Trä- och möbelföretagen
Anders Meurling, Svensk Planglasförening (ersätts av Jörgen Häll 2018)
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

Följeforskare
Magnus Forslund, Linnéuniversitetet
Henrik Linderoth, Jönköping University

Sara Modig, ModigMinoz AB (till och med 1710)
Åsa Minoz, ModigMinoz AB (till och med 1710)

Processägare
RISE, Research Institutes of Sweden
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Samverkan, påverkan,
utveckling och innovation
Vår uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda
samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan.
Det bultande hjärtat finns i gränssnitten mellan utveckling och innovationer kring byggande
och boende i glas och trä – hela tiden med användaren i centrum.
Senaste nytt hittar du här:
På bloggen smarthousing.nu
Anmäl dig till nyhetsbrevet
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter @SmartHousing1
Smart Housings inspirationsdag
Kontakt:
Besöksadress: Vejdes plats 3, Växjö
Postadress: 351 96 Växjö
info@smarthousing.nu

Smart Housing Småland är en innovationsmiljö som leds av RISE i tätt samarbete med
Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Huvudfinansiärer är Vinnova, Region Jönköpings län,
Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län
och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

