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Aktuella intresseområden

Livsmiljöer
gör det möjligt att adressera en större helhet än 

bara bostäder och boendet. Detta innebär också 

andra typer av byggnader än bostadshus tillsam-

mans med boendemiljön; det som finns emellan 

husen, men också funktioner och tjänster som 

skapar framtidens boende.

Teknik
gör det möjligt att adressera material, produkter 

och processer som behövs för att bygga ett hus, 

från idé till förvaltning, det vill säga alla moment 

i byggprocessen och bruksskedet, men också 

därefter; rivning och återbruk.



Om Smart Housing Småland 

RISE Research Institutes of Sweden är Smart Housing Smålands 
koordinator gentemot Vinnova och de regionala finansiärerna. 
RISE tillsammans med Linnéuniversitet, Jönköping University 
och Träcentrum i Nässjö i Smålandsregionen tillhör de närmaste 
genomförandeorganisationerna. Nationell och internationell 
samverkan med andra universitet, högskolor och forskningsinstitut 
är också viktig.

Arbetet i miljön drivs av Smart Housing Smålands processledning 
med en referensgrupp som stödjande organ för att säkerställa 
relevans i utvecklade projekt och en styrelse för beslut om miljöns 
strategi och finansiering av projekt.

Styrelsen består av representanter från från RISE, Region Kalmar
län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, CBBT- Centrum
för byggande och boende med trä, TMF – Trä och möbelföretagen,
Linnéuniversitetet och Jönköping University samt ordföranden för 
styrelsen.
 
Referensgruppen som ska stödja processledningens arbete är en
bred grupp med representation från samhälle, näringsliv och 
akademi med representanter från Linnéuniversitet, Jönköping 
University, RISE, TMF – Trä och Möbelföretagen, Sveriges 
Träbyggnadskansli, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, 
Region Kronoberg, Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen 
Kalmar län, Länsstyrelsen Kronobergs län, OBOS, A-Hus/Derome, 
Glasbranschföreningen samt ordförande för referensgruppen.

Driver 

Accelererar

Samlar

Vi samlar aktörer och resurser runt gem
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Vi accelererar utveckling och innovationskraft.

Vi
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riv
er

 och deltar i aktiviteter för att stärka och katalysera.



Erbjudande

Smart Housing Smålands funktion är att arbeta som system
integrator, som innebär att stimulera till möten, skapa 
länkar och knyta samman nätverkets aktörer för samverkan 
i forsknings, utvecklings och innovationsaktiviteter inom 
intresse områdena hos nätverkets branscher, industriell 
produktion av trähus samt vidareförädling av planglas.

När behoven hos flera aktörer sammanfaller kan Smart Housing 
Småland skapa kontakter och initiera aktiviteter inom tematiska 
mötesplatser och plattformar, eller stödja processen att utveckla 
ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Smart  
Housing Smålands arbete ska stimulera nätverkets branscher 
så att de på sikt kan erbjuda prisvärda och ändamålsenliga 
byggnader för att möta marknadens behov.

Smart Housing Småland driver ett antal temagrupper inom icke 
konkurrensutsatta områden. Temagruppen utgår från behov 
som både företag och akademi ser som angelägna att lösa och 
syftar till ett fördjupat samarbete med inriktning på utveckling 

och innovation. Målet är att stimulera erfarenhetsutbyte mellan 
olika verksamheter och att skapa förstudier, prototyper och 
större projekt. Temagrupperna anordnar möten, workshops 
och seminarier för att ta upp aktuella frågeställningar inom 
gruppens tema. Vi hjälper till att utveckla idéer, hitta finansiering 
och kompetens, skriva ansökningar och bygga konsortier. Vi har 
och samlar stor sakkunskap och har framförallt nära kontakt till 
experter inom forskningsinstitut, högskolor och universitet.

Vill du ta del av Smart Housing Smålands kompetens och nätverk? 
Delta i så fall i våra temagruppers möten och workshops, eller delta 
på seminarier som arrangeras inom projekt och plattformar. Du kan 
också ta del av rapporter från förstudier och projekt.

Vill du ta del av Smart Housing Smålands arbete, utveckla en 
idé, delge behov/problemställning som behöver en lösning?  
Kontakta oss i Smart Housing Småland så kan vi diskutera 
vidare!
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Initiering av idé
Det är särskilt viktigt för Smart Housing Smålands processledning 
att fånga upp idéer och sedan stödja och underhålla deras utveck-
ling till något som realiseras i projektform. Innovationsprocessen 
börjar vanligtvis med att en idé initieras i eller mellan företag, 
akademi, region, kommun, referensgrupp, styrelse eller temagrupp. 
Förbehållslösa möten ökar sannolikheten för att olika aktörer med 
samma intresse men kompletterande drivkrafter möts, möten som 
kan ge idéer att samverka kring.  

Konceptutveckling
Smart Housing Småland kan vrida och vända på idén och kanalisera 
in lämpliga kompetenser och aktörer. Från nätverket kan gemen-
samma behov och liknande idéer identifieras och aktörer kopplas 
samman. För att stärka konstellationer skapas exempelvis möten, 
workshops och forum för dialog med aktörer som kan bidra till  
innovationens förverkligande. I det här skedet är det ofta lämpligt  
att utse en projektledare som kan driva projektet vidare.

Projektutveckling och ansökan om finansiering
Arbetet resulterar i ett projektkonsortium och en plan för fortsatt 
projektarbete. Nästa steg är att hitta finansiering från extern 
finansiär, som exempelvis Vinnova, Energimyndigheten eller  
liknande. I detta steg medverkar Smart Housing Smålands  
processledning som stöd i projektutveckling och kan bistå  
projektledaren i arbetet att hitta rätt projektkonsortium och 
utforma ansökan.  

Genomförande av projektet
Om finansiering beviljas genomförs projektet som sedan följs upp 
och utvärderas av projektledare och projektkonsortium. Vid behov 
kan Smart Housing Småland delta i projektets referensgrupp eller 
liknande.

Lärande
Smart Housing Småland fångar upp bildad kunskap och hjälper 
till att sprida resultat och berätta om framgångar. Här fångas 
också idéer för nya/fortsättningsprojekt upp för att få in dessa 
innovationsprocessen första steg igen. Denna sista del av 
innovationsprocessen kommer att betonas starkare under fas 3 
av Smart Housing Småland.

Smart Housing Smålands uppdrag är att stödja innovation och det görs enligt en redan beskriven innovationsprocess. Denna process kan  
delas upp i fem steg, initiering av idé, konceptutveckling, projektutveckling och ansökan om finansiering, genomförande av projekt och en  
lärandefas för spridning av kunskap. Här är Smart Housing Smålands processledning främst med i steg 0 och 1 för att därefter gradvis lämna  
över till en projektledare som genomför projektet. Smart Housing Småland medverkar sedan i lärandefasen för att sprida kunskap.

Stöd i innovationsprocessen

• Initiering

• Första  
kontakt

• Idéstadie

• Koncept
utveckling

• Konsortie
bildning

• Kontakt
skapande

• Tidsplanering

• Projekt 
utveckling

• Ansökans
arbete

• Genom 
förande av 
projekt

• Reflektion

• Lärande

• Kunskaps 
återföring

• Kunskaps 
spridning

0 Initiering 1 Koncept 2 Utveckling 3 Projekt 4 Lärande



Processledningen
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Genomförandeorganisationen består idag av fem verksamhets-
områden; samhälle, näringsliv och kunskap & innovation kopplat 
till trippelhelix, samt bomässor och internationalisering med en 
vardera ledare. Tillsammans med ansvariga för stödfunktioner 
för koordinering, ekonomi och kommunikation ger det en ger en 
organisation med brett nätverk och kompetens med kraft och  
robusthet att driva många processer från olika perspektiv samtidigt.  
Att ha en mer robust organisation visade sig vara viktigt för att när 
processledaren Mikael Ludvigsson blev långtidssjukskriven, vilket 
sedan lett till att biträdande processledare Kirsi Jarnerö under 
hösten tog över hans roll. Arbetet med att hitta en biträdande pro-
cessledare pågår och förhoppningen är att få in en kompletterande 
kompetens till teamet. Idag har teammedlemmarna till varandra 
kompletterande och till delar överlappande kompetenser och 
intressen, vilket bidrar till ökad robusthet.

Kunskap&innovation Marie Johansson 
RISE Träbyggande

Senior forskare och projektledare. 
Arbetar främst med frågor kring  
konstruktion och trämaterial.  
Har en deltid på Byggteknik på  
Linnéuniversitetet. 

Smart Housing Småland från mitt perspektiv: 
Smart Housing Småland ger en mötesplats där företag, samhälle 
och akademi/institut kan mötas för att diskutera vilka viktiga  
utmaningar man har på resp. ställe och diskutera hur man kan 
ordna gemensamma projekt för att lösa dessa utmaningar. 

Näringsliv Krister Falk RISE Glas

Enhetschef för verksamhetsområde 
Glas på RISE. Arbetar med kontakter 
med finansiärer och näringsliv.
 
Smart Housing Småland från mitt perspektiv:
Smart Housing Småland har byggt en mycket bra plattform för 
utveckling. Samverkan i 3-helix är viktig, och en tät och kontinuerlig 
dialog med näringslivet för att fånga upp och förstå deras driv-
krafter och behov är av väsentlig betydelse för innovationsmiljöns 
framgång.

Samhälle Magnus Falk RISE Träbyggande

Projektutvecklare med kontakter i Småland, 
Halland och nationellt. 

Smart Housing Småland från mitt perspektiv: 
Smart Housing Småland är en mycket positiv  
miljö där mina erfarenheter av att samla och mäkla ihop olika 
aktörer till 3-helixsamverkan kommer väl till pass. 

Några av mina projektidéer har fått god respons och efterfrågan 
både i Småland och i Halland men även från mina kontakter inom 
både offentlig och privat sektor

Bomässor Kirsi Jarnerö Processledare 
Smart Housing Småland, RISE Träbyggande

Tekn. Dr Byggteknik. Har forskat på vibrationer 
i träbjälklag. Tidigare arbetat som konstruktör i 
byggkonsultbranschen.  

Smart Housing Småland från mitt perspektiv: 
Smart Housing Småland är en neutral plats för möten och samtal 
mellan aktörerna i 3-helix, ska bidra till att koppla samman aktörer 
med samma intressen till gemensamma utmaningar. Smart 
Housing Småland stöttar processen att utveckla en idé till lösning 
vidare till projekt och fortsatt utveckling.  

Det finns en kreativ kraft i att föra förutsättningslösa samtal kring 
en utmaning då flera olika perspektiv medverkar. 

Internationalisering Mikael Ludvigsson 
RISE Glas

Visionär forskare inom material vetenskaperna 
som brinner för ett hållbart samhälle både  
nationellt och internationellt. 

Smart Housing Småland från mitt perspektiv: 
Smart Housing Småland har möjligheten att ta täten som fanbärare 
för den transformation inom byggande och boende som sker i  
samhället nu.  Det ökar Sveriges innovationskraft och en naturlig 
följd av det arbetet är att Smart Housing Småland blir en inter-
nationellt ledande innovationsmiljö.  



Processledningen har ordet
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Inledningen av året handlade i stort om att samla de nya 
krafterna och skapa kännedom om tidigare och kommande 
arbete både internt och externt. Under förra fasen påbörjade 
processer, startades om med fördröjning och starten av helt 
nya aktiviteter försköts tills att dialogen om finansiering 
avslutades under våren. 

Utvecklingen med Covid-19 pandemin markerade för miljön sin start 
genom att restriktionerna som infördes i början av mars gjorde att 
flera som anmält sig till Trähusdagarna på Elmia i Jönköping i mars 
inte kunde komma. Efter det skedde en gradvis omställning och 
anpassning till fysisk distansering med inställda och/eller flyttade 
fysiska möten, event och studiebesök och till slut övergång till att 
planera för bara digitala möten och event. En positiv effekt av det 
här har dock varit att genom det digitala formatet kan fler aktörer 
nås också nationellt, deltagare behöver inte resa. 

Under verksamhetsriktningen ”Teknik” samlas breda satsningar på 
utvecklingen av FUI-projekt för en ”Modern industri”, ”Det hållbara 
fönstret” och ”Sjukhus i trä”. Sjukhus i trä utmanar och väcker 
intresse för utveckling av komplexa byggnader i trä. Det inledande  
webinaret lockade fler än förväntat. Under året har arbetet i 
riktningen ”Livsmiljöer” fördjupats genom utställningsbidraget 
”Framtidens boende är i byn” för FormDesign Centers utställning 
Define Refine som togs fram inom mötesplatsen BY2030, samverkan 
med Region Kronoberg i deras förstudie Bymässa2030 och dess 
fortsättning som pågår. Arbetet med att ta fram metod för att 
stödja utveckling av testbäddar/bymässor går därmed framåt i 

samverkan. För Smart Housing Småland är ett av de viktiga 
syftena med arbetet med Bymässor att få platser/tillfälle där 
innovationer, teknisk utveckling och forskning som drivs inom 
miljön ska kunna testas och visas upp i en verklig natur som en 
framgångsfaktor. Just nu pågår kartläggning av intressenter,  
platser och projekt, vilket innebär att en bruttolista tas fram.  
Utifrån den kan sedan utvecklas kombinationer för bymässor 
som möter lokala och nationellt relevanta och intressanta  
frågeställningar och utmaningar. Samtal om Bymässa 2030 har 
genomförts med bostadsministerns stadssekreterare, boverket 
och riksarkitekten. Man ser att satsningen är intressant och 
adresserar frågeställningar som aktualiserats av pandemin 
med avseende på hur vi ska bo, verka och leva och landsbygd 
och mindre samhällen som möjlighet för hållbar utveckling och 
komplement till stora städer. Vi ser början på en rörelse mot något 
annat än bara stad, en kraft som kan och behöver utnyttjas i det 
fortsatta arbetet med bymässor.  

Avslutningsvis vill vi tacka för tålamod, engagemang och stöd  
under detta gångna märkliga år. Under året har våra digitala 
förmågor stärkts och utvecklats, vilket kommer att möjliggöra fler 
intressanta möten och fortsatta dialoger. 

Väl mött!
Processledningen



Smart HouSing Småland  8



Styrelseordförande och  
referensgruppsordförande har ordet
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PROBLEMLÖSNING OCH  
SAMVERKAN FÖR  
REFERENSGRUPPEN
Referensgruppens sammansättning omarbetades under våren 
och sommaren 2020. Nya arbetsformer har tagits fram – 
referensgruppen har stärkts och fått en bredare representation 
från näringslivet. Samtliga småländska regioner, länsstyrelser 
och akademi finns nu representerade och i gruppen finns även 
ytterligare två representanter från näringslivet.

Mitt mål med att vara ordförande i referensgruppen är att  
bidra till problemlösning och samverkan för att erbjuda Smart 
Housing Småland stöd i sitt viktiga arbete. Referensgruppen gör 
det möjligt att tillsammans fokusera på det som ni tycker är  
viktigt och på så vis utnyttja den stora bredd som finns i 
gruppen som helhet. Jag vet ingen annan konstellation som har 
samma möjlighet att såväl lösa problem som att samverka.  
Låt oss tillsammans tänka nytt och stort till gagn för alla dem 
som bor och verkar runt omkring oss!
 

Under hösten hölls en inspirerande kick-off och ett ordinarie 
möte för att lära känna varandra, hitta gemensamma idéer och 
fokusom råden och återkoppla på inkomna projektutvecklings-
förslag från processledningen inför beslut i styrelsen. Både 
kick-offen och det ordinarie mötet gav tillfälle till inspirerande 
samtal med fördjupad förståelse för varandras verksamheter.
 
Anders Isaksson
Ordförande Smart Housing Smålands Referensgrupp

ETT ANNORLUNDA OCH  
UTMANANDE ÅR
2020 blev ett mycket speciellt år. Året då det nya viruset 
covid19 tog över Världen med utmaningar ingen av oss 
upplevt tidigare och så här i backspegeln är jag både  
imponerad och stolt att vi trots turbulens och osäkerhet 
oförtrutet arbetat framåt.

Processledning, styrelse och referensgrupp har med gemensamma 
krafter lagt ut färdplanen för de kommande åren. Insikten att 
Smart Housing Småland är acceleratorn, kunskapsnavet och 
mötesplatsen för framtidens byggande och boende börjar fästa. 
Och att Smart Housing Småland är mycket mer än ett tids-
bestämt projekt. Den regionala, nationella och internationella 
arenan har under detta speciella år börjat anta lite klarare  
konturer och rätt hanterat kommer krisen, som pandemin 

skapat, att bidra positivt till arenans utveckling. Vi ser att intresset 
för hållbarhet har ökat liksom intresset för boende i landsbygdens 
kommuner. Lägg därtill möjligheterna som digitaliseringens stora 
kliv framåt skapat. Tillsammans och med  engagemang och hand-
lingskraft skapar vi framtidens miljö och mötesplats för näringsliv, 
akademi och samhälle. Jag hoppas att du, precis som jag, ser 
fram emot fortsatt spännande samarbete.

Kristina Alsér
Styrelseordförande



Några röster från 
styrelse och referensgrupp
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Karin Lindskog Glasbranschföreningen, ledamot  
Referensgrupp Smart Housing Småland

1. De innovations- och utvecklingsprojekt som genomförs inom  
Smart Housing Småland på planglasområdet ökar kompetensen i 
glasbranschen och medför nya möjligheter för våra medlemsföretag. 

2. Spännande projekt som ger nytta och ökad konkurrens-
kraft för glasföretagen.  

3. Jag hoppas att det finns nya innovativa planglasprodukter 
med olika funktioner och som bidrar till ökade affärer för företag 
i glasbranschen.  
  

Carin Lamme Lindh Samhällsutvecklings direktör  
Länsstyrelsen i Kronobergs län

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län var en drivande part i att få igång 
Smart Housing Småland och har varit delaktiga i arbetet på olika 
sätt sedan starten. Ett viktigt uppdrag för Länsstyrelsen är att 
främja länets utveckling. Smart Housing Småland är ett ypperligt 
exempel på insats som bidrar till detta.

2. Jag hoppas på att Smart Housing Småland ännu mer hittar fasta 
former för arbetet med en tydlig bas av delaktiga företag och framtida 
finansiering. Jag hoppas också på att arbetet med innovativa 
arbetssätt och lösningar i byggande med trä och glas tar ytterligare 
ett steg.

3. Min förhoppning är att Kronoberg kommer att ha tagit en ledande 
position i Sverige och Europa genom sitt innovativa arbete inom trä 
och glas.

Smart Housing Småland ställde tre frågor om verksamheten till styrelsens medlemmar,  
läs ett urval av svaren nedan.

1. På vilket sätt bidrar samverkan med och inom Smart Housing 
Småland till din organisations verksamhet?  
2. Vilka resultat hoppas du på under fas3?  
3. Hur hoppas du att branscherna för industriell produktion av 
trähus och/eller vidareförädling av planglas i Sverige har utvecklats 
om 5 år? 



Några röster från 
styrelse och referensgrupp
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David Johnsson vd Trä- och Möbelföretagen, styrelseledamot 
Smart Housing Småland

1. Samverkan mellan TMF och TMF:s medlemmar och Smart 
Housing Småland bidrar i allra högsta grad till att utveckla det 
industriella träbyggandet i Sverige. Smart Housing Småland spelar 
därför också en viktig roll i klimatomställningen.

2. Från TMF hoppas vi att Fas 3 skall bidra till att positionera det 
svenska industriella byggandet på en världsledande position genom 
innovationskraft och kunskapsspridning. 

3. Utvecklingen går blixtsnabbt och den internationella konkurrensen 
är knivskarp och ökande. Med de förutsättningarna tror och hoppas 
jag att är mer innovativa, mer automatiserade och mer export-
inriktade.

Helena Nilsson Regional utvecklingsdirektör Region Kalmar 
län, ledamot styrelsen Smart Housing Småland

1. Satsningen Smart Housing Småland är en del av att genom-
föra Trä- och Skogsstrategin för Småland. SH bidrar också till att 
genomföra den snart beslutade strategin för Smart Specialisering 
för Kalmar län där Bioekonomi är det prioriterade området. 

2. Ett ökat engagemang från näringslivet och det offentliga i Kalmar 
län och leda till högre innovationsgrad i byggandet i trä och glas. 
Ökad samverkan mellan SH nationellt och även internationellt. 

3. Att branschen har en ökad konkurrenskraft samt att det leder till 
mer kostnadseffektivt byggande av hög kvalité där cirkulär ekonomi 
är en bärande del.

Patrik Kinnbom Sektionschef innovation och företagande, 
Regional utveckling/Region Jönköpings län:

1. För vår verksamhet Regional utveckling så är hållbarhetsfrågor 
och innovation centrala i den framtida utvecklingen av Jönköpings 
län. Samverkan är en förutsättning för att vi gemensamt ska nå 
bla målen i agenda 2030 men även kunna vara innovativa inom 
trähusutvecklingen för ett hållbart byggande av bostäder och andra 
lokaler i framtiden

2. En av de viktiga faserna är att hur ska Smart Housing Småland 
kunna fortsätta efter projektets slut, Hur breddar vi projektet så flera 
aktörer känner behov av att vara med? Här gäller att vara kreativa 
och lyfta alla tänkbara lösningar samtidigt som innovationerna 
fortsätter inom området och inte tappar fart.

3. Tror att trähusbyggandet har ökat och att första sjukhuset i trä är 
påbörjat byggprojekt men även andra stora boenden inom trä. Tror 
starkt på utveckling av planglas i framtidens boenden med flera 
smarta innovativa lösningar där ett planglas inte bara är ett fönster. 
Ett glas med flera smarta funktioner i samma glas. Trähus har en 
klar och ljus framtid även på en internationell marknad.



Nedslag 2020
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STEGLJUD I TRÄBJÄLKLAG – 
SIMULERING, MÄTNING OCH 
UPPLEVD STÖRNING
Har du bott i lägenhet och undrat om barnen i lägenheten ovanpå 
eventuellt kan sluta hoppa och dunsa snart? I ett flervåningshus 
i trä är risken för dessa (o)ljud större, då mätmetoderna för 
ljudisolering av träbjälklag är bristfälliga. Ett svenskt-finskt  
samarbetsprojekt har målsättningen att förbättra mätmetoderna 
och kunskapen om störningar från stegljud för träbjälklag.  
Kirsi Jarnerö, RISE, är projektledare för projektet och Andreas 
Linderholt leder LNUs del av projektet.

Att mäta ljud i flerbostadshus med betongstomme har länge 
praktiserats, men efter att det på 1990-talet blev tillåtet att bygga 
flervåningshus i trä visade det sig att mätmetoderna inte riktigt var 
överförbara mellan de olika materialen. Mätvärdena för stegljuds-
isolering i träbyggnationer kunde vara bra, men ändå så störde sig 
de boende på ljud från grannen.

Jörgen Olsson, RISE, har doktorerat inom området och projektet  
”Development of methods for describing the impact sound 
insulation in wooden floors” är till viss del en fortsättning på hans 
doktorandarbete vid Linnéuniversitetet om stegljudsisolering i 
träkonstruktioner.
– I mitt doktorandprojekt utvecklade jag metoder för mätning och 
beräkning av stegljudstransmission. Det återstår dock utmaningar 
som behöver lösas för att underlätta för konsulter och träbyggare  
när det gäller stegljudsisolering i träbyggnader, säger Jörgen Olsson.

Projektet ”Development of methods for describing the impact 
sound insulation in wooden floors” pågår mellan april 2020 
till december 2022 och finansieras av Wallenbergstiftelsen 
via Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och 
programmet ”Tandem forest values”. Projektet är ett samarbete 
mellan RISE, Linnéuniversitetet och Turku University of Applied 
Sciences (Finland). Smart Housing Småland stöttade ansökans-
processen och utveckling av projektet. Kirsi Jarnerö, RISE, är 
projektledare i projektet.
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IVAS AVDELNING FÖR 
SKOGSNÄRINGENS TEKNIK 
BESÖKER VÄXJÖ
Marie Johansson, verksamhetsområdesledare för Kunskap  
och innovation i Smart Housing Småland är ledamot i 
Ingenjörsvetenskaps akademien IVAs avdelning Skogsnäringens 
teknik. Under året hjälpte hon till att arrangera ett webinar för 
avdelningen. Under dagen presenterades olika satsningar man 
gör på forskning/utbildning inom trä i regionen, hur modernt 
träbyggande är utformat och hur företagen ser på utvecklingen 
och möjligheten att skapa en ny marknad i Sverige och interna-
tionellt. Från Smart Housing Småland medverkade Kirsi Jarnerö. 
https://www.iva.se/event/tra--hur-kan-det-bidra-till-ett-hallbart-
samhalle/

TRÄSTAD VÄXLADE UPP  
ARBETET MED STÖD FRÅN 
REGERINGEN
Föreningen Trästad Sverige beviljades ett bidrag på två miljoner 
kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om 
träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och 
utveckling inom det industriella träbyggandet.
– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa 
med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder 
kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimat-
utsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi 
också fler jobb utanför storstäderna, sa landsbygdsminister Jennie 
Nilsson.

Smart Housing Småland har en representant i Trästad Sveriges 
styrelse och har under året stöttat utvecklingen av en digital version 
av WoodFirst utbildningen, som är ett process- och strategistöd för 
kommuner och regioner som vill öka sitt byggande med trä. Den 
digitala versionen kommer att lanseras under våren 2021.

Konceptbyggnad 2 / Bild: C.F. Møller Architects

https://www.iva.se/event/tra--hur-kan-det-bidra-till-ett-hallbart-samhalle/
https://www.iva.se/event/tra--hur-kan-det-bidra-till-ett-hallbart-samhalle/


MONTAGEFÖR BAND  
PÅBÖRJADES: NYA INNOVATIVA 
FÖRBAND FÖR KL-TRÄ
Projektet Montageförband på byggarbetsplatsen med finansie-
ring av Kampradstiftelsen påbörjades. I projektet som drivs i 
samverkan mellan RISE, KTH och Södra studeras hur man kan 
utforma nya innovativa förband som kan underlät ta montage 
av KL-träelement på byggplatsen. Ytterligare fem företag varav 
fyra byggföretag har deltagit i dialogmöten.

Arbetet baseras på en förstudie som genomfördes under 2019 
där ett förslag på ett innovativt förband med inspiration från 
möbelindustrin togs fram. I detta projekt ska denna typ av 
förband vidareutvecklas med hjälp av beräkningar och provning. 
En förbättrad prototyp har också tillverkats och dess styvhet 
och hållfasthet testats. Ansökansarbetet för projektområdet 
stöttades av Smart Housing Småland. 

Nedslag 2020
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UPPVAKTNING AV  
BOSTADS MINISTERNS  
STADS SEKRETERARE 
Region Kronobergs utvecklingsdirektör Christel Gustafsson  
och Kronobergs landshövding Maria Arnholm uppvaktade  
bostadsministerns stadssekreterare Elin Olsson. I samtalet 
lyftes regionens arbete med bymässor för hållbar utveckling  
av mindre samhällen och landsbygd som komplement till 
storstäder. Det fanns ett intresse för frågan och utmaningarna 
kopplar väl till propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö”,  
en samlad nationell arkitekturpolicy, och arbetet i ”Rådet för  
hållbara städer” som är ett myndighetssamarbete som ska 
stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och 
hållbara städer och samhällen.

SAMVERKAN MED INNOVATUM 
– PROJEKT TILLVERKA I TRÄ
Under året har samverkan påbörjats med satsningen ”Tillverka 
i Trä” vid Innovatum i Trollhättan. Under april månad presente-
rades Smart Housing Smålands verksamhet för styrgruppen för 
projektet Tillverka i Trä. Efter detta har Lars Blomqvist medverkat  
i seminarium kring industriellt byggande i trä där kontakter också 
knutits inom projekt kopplade till montageförband för KL-trä 
och prefabricering av ytterväggselement. Tillverka i trä kommer 
också att vara en inbjuden part vid de dialogseminarium som 
kommer att genomföras inom ramen för Smart Housing  
Smålands satsningsområde ”Modern Industri” under 2021.
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CIRKULÄRT BYGGANDE I 
PRAKTIKEN – TIMBER ON TOP
Projektet Timber on Top som drivs av Träbyggnadskansliet är 
ett projekt som arbetar med en av de just nu viktigaste frågorna 
om att förlänga livslängden på våra befintliga byggnader. I pro-
jektet medverkar ca 35 parter från olika delar av värdekedjan för 
att stötta utvecklingen kring lätta påbyggnationer i trä. Projektet 
väcker uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 
Området är en viktig del av EUs arbete kring Renovation wave 
för att öka takten för att resurs- och energieffektivt kunna bygga 
om våra städer. Smart Housing Småland deltog i arbetet att ta 
fram projektkonsortiet och att skriva ansökan för projektet.

Mer information om projektet finns på www.timberontop.se

KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING 
KRING ERFARENHETER AV 
BIOBASERADE STOMMAR  
PUBLICERAD
Modernt träbyggande har nu skett under ca 25 år. För att sam-
manfatta forskningsläget kring träbyggande har en vetenskaplig 
syntesstudie genomförts för områdena teknik, hållbarhet och 
cirkulär materialanvändning. Projektet avslutades med en 
rapport om kunskapsläget http://ri.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1430476/FULLTEXT02.pdf Projektet leddes av Ylva Sandin 
vid RISE i samverkan med IVL och var finansierat av Formas 
men där ansökningsarbete stöttades från Smart Housing 
Småland.

Kartläggningen rörande teknik visar på en snabb utveckling 
av systemen under dessa 25 år och att där även finns en god 
uppsättning handböcker framtagna till hjälp för olika aktörer 
i värdekedjan. Man pekar dock på att det finns ett behov av 
att följa upp det byggda beståndet på ett systematiskt sätt 
framöver för att göra en bra kartläggning. Det finns också behov 
av fortsatt utveckling på områdena brandskydd, sättningar, 
utformning av stabiliserande system och akustik för att göra 
dem mer resurseffektiva och optimerade.

På området hållbarhet visar de granskade studierna att det i de 
flesta sammanhang verkar finnas betydande klimatvinster med 
att välja en biobaserad framför en icke-biobaserad byggnads-
stomme. Litteraturstudien samt diskussion med intervjuade 
forskare, trähustillverkare och arkitekter ledde till slutsatsen 
att återanvändning av trästommar troligen är den strategi som 
är den mest lämpade för Sverige då landet saknar till exempel 
en stor spånskiveindustri. Det finns dock ett kunskapsbehov 
gällande sammanfogningsmetoder, logistik och system för 
kvalitetsbedömning av återvunnet material. 

INTERNUTBILDNING 
DIGITALA MÖTEN
Nyckelpersoner i processledning och referensgrupp har under 
sommaren och hösten 2020 deltagit i en intern kompetens-
utvecklingsinsats. Medveten mötes- och samtalsledning är en 
viktig framgångsfaktor i utvecklingen av en innovationsmiljö. 
Utbildningen ska ge nytta framför allt genom att stärka och 
förnya mötesformerna i både externa och interna möten. Länka 
Consultings kurs Förnyade mötesformer Smart Housing Småland 
syftade också till att stödja omställningen till att leda och designa 
digitala möten. Utbildningen fokuserade på förståelse för vad 
som händer på möten, design för meningsfulla möten, design 
för längre processer samt engagemang på lång sikt. framför allt 
genom att stärka och förnya mötesformerna i både externa och 
interna möten.

http://www.timberontop.se
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430476/FULLTEXT02.pdf
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430476/FULLTEXT02.pdf


Projekt 
Mycket av verksamheten inom Smart Housing 
Småland bedrivs i projektform. Det kan vara 
förstudier, större projekt och prototyper som 
kan bli en del av resultatet.

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 Småland bidrar med stöd, 
kunskap, kontakter  och nätverk vid utveckling 
av ansökningar för finansiering av forsknings-, 
utvecklings och innovationsarbete. Smart  
Housing Småland deltar i styr och referens
grupper för projekt som utvecklats med stöd av 
och inom miljön.

Här berättar vi främst om projekt som avslutats 
2020. Alla projekt både pågående och avslutade 
med eventuellt tillhörande rapporter hittar du 
på smarthousing.nu.
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Höga hus i Trä – ett forskningsprojekt med  
flera fortsättningar
Under 2015 initierade Smart Housing Småland forskning 
inriktat på hur man bygger höga hus i trä. För att kunna 
bygga riktigt högt i trä, över 16 våningar, tillkommer en rad 
nya utmaningar. Detta kan handla om frågor såsom arkitektur 
i förhållande till den konstruktion som krävs, vibration på 
grund av vind, brandsäkerhet, livscykelanalys och produktions
aspekter. 

Under perioden 2015–2019 genomfördes ett projekt i samverkan 
mellan RISE, LNU och arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter 
och byggsystemleverantörer där två stycken konceptbyggnader 
på 22 våningar med trästomme togs fram. Ett av de resultat 
som producerades var en skrift med rekommendationer kring 
vad man behöver tänka på för att bygga höga hus i trä.
https://www.ri.se/sites/default/files/2020-08/TTB_HogaHus-
Tra_print.pdf

Två av de tekniska aspekter som orsakar många frågor är de 
om brandsäkerhet och om vibrationer på grund av vindlast på 
de översta våningsplanen. Kring brandsäkerhet genomfördes 
under 2019-2020 ett fördjupat forskningsprojekt av LNU och 
RISE tillsammans med Brandskyddslaget och BRIAB, finansierat 
av SBUF och Smart Housing Småland, för att genomföra en 
full brandskyddsprojektering av de två konceptbyggnaderna.  

Projekteringen visade att det är fullt möjligt att bygga så höga 
hus med rätt brandskyddsåtgärder i form av sprinklersystem 
och brandskyddande material på synliga ytor.
https://www.sbuf.se/Artikel?article=08e42c33-f43d-412d-a0c1-
5594075b631b

Under åren 2019–2022 genomförs ett Europeiskt projekt 
”DynaTTB” för att studera hur byggda höga hus i trä uppför sig 
vid vindbelastning. Detta för att göra en uppföljning av hur de 
beräkningsmodeller som används idag, vilka utvecklades för 
stål- och betongbyggnader, fungerar för trähus. De standarder 
som finns saknar underlag rörande höga byggnader i trä varför 
man i beräkningar använder sig av värden som vi vet är på 
säker sida. Genom att mäta hur byggda hus verkligen uppför 
sig kommer mer optimerade beräkningsmodeller att tas fram.  
I Sverige deltar RISE, LNU och Moelven i projektet, som delvis 
bedrivs som ett industridoktorandprojekt för att bygga långsiktig 
kompetens. Under 2020 har man i Sverige koncentrerat sig 
på att utveckla beräkningsmodeller för att under 2021 kunna 
genomföra mätningar. I Frankrike och England har man i korta 
avbrott i coronarestriktioner kunnat genomföra mätningar på 
några byggnader. Projektet kommer att avslutas med att man 
tar fram europeiska ”guide-lines” kring hur man konstruerar 
höga hus i trä med avseende på vindbelastningar. 
https://www.dynattb.com/

https://www.ri.se/sites/default/files/2020-08/TTB_HogaHusTra_print.pdf
https://www.ri.se/sites/default/files/2020-08/TTB_HogaHusTra_print.pdf
https://www.sbuf.se/Artikel?article=08e42c33-f43d-412d-a0c1-5594075b631b
https://www.sbuf.se/Artikel?article=08e42c33-f43d-412d-a0c1-5594075b631b
https://www.dynattb.com/
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Det hållbara fönstret
Projekt syftar till att inom byggbranschen arbeta fram en 
”Guideline” för hållbar design av fönster, dörrar, fasader och 
balkonger ur ett livscykelperspektiv. 

Fönster på den svenska marknaden håller traditionellt en hög 
kvalitet och är byggda för att hålla länge. Sverige har varit en  
föregångare när det gäller användning av energieffektiva  
konstruktioner. Projektet möjliggör för byggbranschen att ta  
ytterligare steg för att framtidssäkra sig genom att ha en 
cirkulär ansats.

Fönster är avancerade produkter och glaset i dem kan ha  
speciella egenskaper som exempelivs att reglera ljus och 
värmestrålning genom klimatskalet och dessutom kan egen-
skaperna modifieras och anpassas för specifika krav i enskilda 
byggnader. Ur ett hållbarhetsperspektiv krävs därför expertkun-
skaper för att utvärdera egenskaperna hos glaset inför återbruk.

En helhetsbedömning för det hållbara fönstret behöver göras 
ur ett livscykelperspektiv utifrån parametrar med avseende 
på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Också andra 
miljöfaktorer utöver klimatpåverkan kommer att undersökas 
liksom aspekter som rimliga kostnader, cirkulära flöden, god 
inomhusmiljö m.m.

RISE samordnar ansökan om ett större forskningsprojekt om  
ca 10 miljoner kronor under 3 till 4 år.
Den pågående ansökningsprocessen finansieras av RISE och 
Smart Housing Småland med 100 000 kr vardera.

Effektivare sprinkler i träbyggnader
Brandskydd är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn 
till vid husbyggnad. Bränder ger allvarliga skador på 
byggnader och bostadsbränder skördar många liv. I Sverige 
omkommer cirka 110 personer per år i bränder och 80–90 
procent av dessa i den egna bostaden.

Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem för bostäder 
som innebär ökad brandsäkerhet genom att risken för 
övertändning och brandspridning minskas. Boendesprinkler 
gör också möjligt att använda mer synligt trä som invändiga 
ytskikt och obehandlade träfasader. Flera försäkringsbolag 
anser att flerbostadshus i trä leder till ökade egendomsskador  
i form av brand- och vattenskador. Detta leder till ökade försäk-
ringspremier och självrisker för fastighetsägarna.

Smart Housing Småland har drivit en temagrupp om Brandsäkert  
byggande i trä och glas, under projektledning av Joakim Norén 
från RISE, där sprinkler för flerbostadshus i trä har diskuterats 
avseende brandskador. I TMF Teknikergrupp, Trästad Sverige 
och Energi&Miljöcentrum, EMCs projekt Trähusambassadörer 
har olika utmaningar kopplat till sprinkleranläggningar disku-
terats regelbundet.

Målbilden är att i maj 2021 kunna lägga fram en sammanställning 
av kunskapsläget utifrån valda frågeställningar och vad som bör 
undersökas eller testas vidare i följande projekt av Smart Housing 
Småland eller annan aktör. Inom ramen för projektet ska grunden 
till en eller flera projektansökningar tas fram.



Pågående projekt  
som resultat av såddfinansieringar

Större konkurrenskraft för KLträbaserade 
byggsystem genom effektiv konstruktion och 
reducerat kolavtryck
Genom att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong och 
stål med träbaserade material, kan man minska utsläppen av 
koldioxid och använda naturtillgångar mer effektivt. Ett nytt, 
stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag  
i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för  
korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial.  
Projektet leds av Thomas Bader på Linnéuniversitetet.

Projektet som har som mål att öka användandet av korslimmat trä 
(KL-trä) i flervåningsbyggnader. KL-trä kan liknas vid plywood, 
men i större skala – 3–9 lager av 12–45 mm tjocka, massiva 
träskivor lagda vinkelrätt mot varandra. Det kan användas i 
såväl bjälklag som väggar.

I projektet ska forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med 
trä- och byggbranschen, undersöka hur korslimmat trä kan 
tillverkas för att få optimala egenskaper och hur förband bäst 
kan konstrueras för att enkelt kunna monteras och demonteras. 
Man kommer även att skapa mätmetoder och modeller för kunna 
utvärdera byggnader av KL-trä på lång sikt och göra livscykel-
analyser på såväl enskilda komponenter som färdiga byggnader.

Under 2020 insamlades data från virke avsett för KL-trä produktion, 
i syfte att effektivisera utnyttjande av råvaran och förbättra 
KL-trä-elementens egenskaper. I samarbete utfördes experimen-
tella undersökningar av anslutningar i KL-trä konstruktioner,  
med målsättningen att utveckla nya beräkningsmetoder.  
Mätinstrument installerades i flervåningshus under byggfasen 
och livscykelanalys av färdigställda och projekterade fler-
våningsbostadshus i KL-trä och andra byggsystem påbörjades. 
Inledande resultat visar många synergier mellan de olika  
del projekten och en stor potential för att effektivisera  
KL -träelement och byggsystem.

Smart HouSing Småland  19

Arkitektbolaget / Foto Ole Jais 



Pågående projekt  
som resultat av såddfinansieringar

Ökad cirkulär användning av planglas
Projektet ”Glasåtervinning” syftade till att ta fram en system-
modell för insamling, återvinning och återanvändning av planglas 
i Sverige, och avslutades under året med ett lyckat resultat. 
Anders Widing från RISE har projektlett, och partners i projektet 
har varit Saint Gobian, Linneuniversitetet, SSAM - Södra Smålands 
Avfall och Miljö, Knivsta kommun, NCC, RIVAB och Inwido. 
Finansering kom från RE:Source. 

Det finns utmaningar med att starta upp återvinning av planglas 
till nytt planglas. Den största utmaningen är ekonomisk. Eftersom 
planglas har ett lågt värde som råmaterial finns det endast ett 
litet ekonomiskt utrymme att finanserna de extra utgifter och 
processer som tillkommer får att cirkulera glaset tillbaka till 
produktionsanläggningen.

I dagsläget samlas en del planglas in på initiativ från kommuner 
och företag. Glaset som samlas in återvinns i en degraderande 
spiral där glasets kvalitet förändras på ett sådant sätt att det 
inte går att återanvända till nytt planglas. Denna del utgör inte 
ens hälften av planglaset som kasseras. Ett nytt system skulle 
konkurrera med de befintliga återvinningssystemen.

Det finns dock vinster med att planglas blir nytt planglas. 
Minskade utsläpp, mindre användning av jungfruliga material och 
även minskad energiåtgång i produktionsprocessen är de största 
faktorerna.

I glasproduktion är sand den största naturresursen och det är 
en ändlig resurs som på flera håll redan har börjat sina och även 
detta är en faktor att ta i beaktande då cirkulär hantering kommer 
bli ett måste. För att producera planglas krävs ca 2 MWh/ton glas. 
det släpps även ut 300kg CO2/ton vid smältning av råvaror. För att 
smälta återvunnet glas släpps inga nya gaser ut, 1 ton återvunnet 
glas blir 1 ton nytt glas. Dessutom krävs det 30% mindre energi 
för att smälta återvunnet glas.

Hur skapar vi en cirkulär hantering?
Projektet undersökte de samhälleliga, ekonomiska och tekniska  
förutsättningarna för cirkulär hantering av glasavfall för både 
konsumenter och företag. En inventering av marknaden för 
byggföretag, rivningsföretag samt kommuners återvinnings-
centraler gjordes och möjligheterna att sortera glasavfall hos dessa 
aktörer utreddes. Avfallets renhet med avseende på den kemiska 
och fysiska kvaliteten undersöktes för att avgöra vad det återvunna 
glaset kan användas till. Förpackningsglas, som idag återvinns till 
90 %, användes som jämförelse ur ekonomisk, logistisk och teknisk 
synvinkel.

Det finns en stor efterfrågan på glas att använda i ny produktion 
och om ett system fungerar finns potential att allt planglas som 
idag deponeras i framtiden återvinns till nya planglasprodukter.
Projektet planerar nu en pilot där IKEA Kungens Kurva ska 
användas. Fasaden på varuhuset söder om Stockholm ska bytas 
och i samband med detta kommer glaset samlas in, med hjälp av 
Ragn-Sells. Ragn-Sells kommer sedan att krosa och sotera ut glaset 
för vidare transport till Saint Gobian som kommer att återsmälta 
glaset till nytt planglas.
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Pågående projekt  
som resultat av såddfinansieringar

Design av innovativa modulbaserade  
flervåningshus i trä
En förstudie av Sigurdur Ormarsson vid Linnéuniversitetet, om 
nya beräkningsmodeller för säkrare design av flerfamiljshus i 
trä, har lett vidare till ett flertal större såsom projektet ”Design 
av innovativa modulbaserade flervåningshus i trä” finansierat av 
Formas. Inom detta projekt kommer en doktorand att antas 
vid Linnéuniversitet i samverkan med Karlstads universitet. 
Därutöver beviljades under 2020 också projektet ”Utveckling 
av effektiva digitaliseringshjälpmedel för design och industri-
alisering av hållbara volymbaserade flervåningshus i trä” från 
SIP Smart Built Environment. Projektet drivs från Karlstads 
universitet med Johan Vessby som projektledare, tillsammans 
med RISE, LNU, Moelven byggmodul, Derome plusshus och 
OBOS.

I Sverige finns ett stort intresse av att utforska nya sätt att 
använda trä som lastbärande material i olika typer av fler-
våningsbyggnader. Att bygga med prefabricerade volymmoduler 
är en utbredd och innovativ konstruktionsmetod för låg- och 
medelstora träbyggnader.

Ett antal husproducenter som har levererat volymmoduler, 
främst för enfamiljshus, utökar nu sin produktion till att 
också omfatta flervåningsbyggnader upp till 6–8 våningar. 
Ur många aspekter är detta en fördelaktig produktionsmetod 

på grund av dess höga prefabriceringsnivå, snabba montage, 
ökade produktivitet, högre produktkvalitet, lägre kostnader, 
kortare byggtid, mindre miljöavtryck och mer hälsosamma 
arbetsmiljö. De fyra svenska husproducenter som stödjer och 
aktivt deltar i projektet är OBOS, Moelven Byggmodul, Derome 
och Vida Buildings.

Att bygga flervåningsbyggnader sammansatta av prefabri-
cerade trämoduler är utmanande på grund av trämaterialets 
låga vikt. Horisontell stabilitet, lyft av moduler (med stora 
öppningar) och anslutningsdesign avseende glidning, lutning 
och stjälpning av hela byggnaden är några av de ämnen som 
studeras både numeriskt och experimentellt i detta projekt.

Det övergripande syftet med projekten är att förbättra förståelsen 
för kraftflöden i strukturen, i hopp om att kunna optimera vissa 
konstruktionsdelar utan att riskera byggnadens säkerhet. 
Målet är att undersöka, bestämma, jämföra och analysera  
styvhet och styrka hos olika moduler som används för 
fler våningsbyggnader. Nästa steg i projekten är att ta fram 
digitala hjälpmedel för att kunna optimera projektering och 
konstruktion av volymelement.
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ProWood
Aktiviteterna inom ProWood, som leds av Jenny Bäckstrand 
från Tekniska Högskolan i Jönköping, under 2020 har, som med 
mycket annat begränsats av Covidrestriktioner. Dock har tre 
stora målstolpar nåtts. 

Under våren (28 maj) presenterades två licentiatuppsatser: 

Alexander Vestin som är doktorand på Trivselhus presenterade 
“Smart Manufacturing for the Wooden Single-Family House 
Industry”. Den handlar kortfattat om vad smart trähustillverkning 
innebär och hur den skulle kunna uppnås. 

Shamnath Thajudeenm, doktorand på Moelven, presenterade 
samma dag “Supporting the Design Phase of Industrialised House 
Building Using a Product Platform Approach. A Case study of a 
Timber-based Post and Beam Building System”. Hans forskning 
syftar till att utröna medel för att stödja och förbättra konstruktions-
fasen för den industriella husbyggnaden genom att använda en 
produktplattforms-strategi.

Både Alexander och Shamnat arbetar nu vidare mot doktorsexamen.

Under hösten (25 september) försvarades en doktorsavhandling. 
Djordje Popovic, doktorand på OBOS, försvarade sin avhandling 
”The Development and Use of Product Platforms in Single-Family 
Industrialized House Building”. Djordje har efter sin disputation 
övergått till en anställning på OBOS och arbetar där vidare med 
resultaten från sin forskning.

Kompetensväxel inom skog och trä – KVIST
Projektet Kompetensväxel inom skog och trä – KVIST arbetar med 
att sammanföra små- och medelstora företag inom skogs- och 
träbranschen i Småland med studenter/lärare/forskare från Jönkö-
ping University och Linnéuniversitetet. KVIST är ett treårigt samver-
kansprojekt mellan projektägaren Träcentrum, samt projektparterna 
Jönköpings universitet och Linnéuniversitetet. Projektet medfi-
nansieras av ERUF, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och 
Region Kronoberg. Projektledare är Malin Löfving från Träcentrum.

Projektet ska matcha företagens behov med olika kunskapsområden 
vid lärosätena och vänder sig till utbildning och forskning inom 
till exempel ekonomi, data/IT, matematik och teknik. Samverkan 
med lärosätena kan ske genom till exempel studiebesök, gästföre-
läsningar, projekt, praktik eller examensarbeten, men även genom 
samarbete eller deltagande i forskningsprojekt. 

Under 2020 har behov hos företag identifierats och motsvarande 
kompetenser inom akademi kartlagts.  I slutet av året har stort 
fokus lagts vid att förmedla idéer kring examensarbeten riktat 
till studenter. Projektparterna har arbetat med att identifiera hur 
respektive organisation kan bidra till en struktur för samverkan som 
ger kortare vägar mellan industri och akademi och som fungerar på 
lång sikt - även efter att projektet tagit slut. 

Smart Housing Småland stöttade projektet under ansökansarbetet 
och är representerad i projektets styrgrupp. Under hösten har 
Smart Housing Småland samverkat med KVIST i samband med 
utvecklingen av frågeställningar till behovsinventeringen som Smart 
Housing Småland genomfört i trä- och glasrelaterad industri i 
Småland och Halland.

Kunskap och innovation
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Linnéuniversitetet stärker forskning och  
utbildning inom bygg, trä och skog
Linnéuniversitetet har under många år byggt upp en unik kompe-
tens inom såväl byggteknik som skog och trä. Nu breddas denna 
kompetens ytterligare, då tre nya projekt beviljats av KK-stiftelsen. 
Projekten innebär att två professorer och en biträdande lektor 
kommer att anställas för en riktad satsning under de kommande 
fyra åren. Tjänsterna ska komplettera och stärka forskningen 
inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnads-
arkitektur och trä och maskininlärning. KK-stiftelsen har anslagit 
drygt 10 miljoner kronor ur programmet Rekryteringar 20. 
Tjänsterna medfinansieras av Ikea, Södra och Linnéuniversitetet 
via samverkansprojektet the Bridge. Tillsammans satsar parterna 
26,8 miljoner kronor.

Prototypverkstaden – mer och bättre  
utrustning ger större möjligheter
Vad händer om vi laminerar trä med glas? Finns det något 
användningsområde för det? Prototypverkstaden hos RISE i Växjö 
är verkstaden som testar sig fram och utforskar gränserna. Ibland 
går det, ibland går det inte – och ibland blir det något helt annat. 

Under 2020 har Prototypverkstaden utökat maskinparken med en 
femaxlig fräs som kan utföra mycket komplicerade detaljer, och 
till denna fräs har även två lasrar köpts in, som kan etsa och skära 
glas. Den nya utrustningen till prototypverkstaden möjliggör att ta 
fram prototyper med olika tekniker, samt att laminera och skära 
glas i vilka former som helst.

Kunskap och innovation
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Samhälle
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Förstudie Bymässa 2030 – Region Kronoberg
Tanken om en bomässa för att synliggöra Kronoberg som en  
attraktiv region att också bo i och inte bara pendla till för 
att arbeta har funnits länge.  I januari 2020 beviljade Region 
Kronoberg förstudiemedel för utredningen By/Bomässa 2030 i 
Kronoberg. Under våren har White Arkitekter, tillsammans med 
tjänstepersoner på avdelningen regional utveckling och Smart 
Housing Småland arbetat fram förstudien Bymässa 2030.  
Studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för vad en  
bymässa i Kronoberg kan vara och lägga grunden för att ta  
nästa steg. Efter förstudien beslöt regionala utvecklingsnämnden 
att fortsätta utreda om bymässa är ett intressant verktyg för 
att stärka länets boendeattraktivitet.  Fram till september skall 
ett handlingsförslag för fortsatt arbete tas fram och beslut om 
eventuell fortsatt arbete tas. 

Rapport Bymässa2030 för nedladdning: https://www.regionkro-
noberg.se/contentassets/39ea7815fa13482b9916dd774f9745fa/
slutrapport_bymassa_white-juni-2020.pdf

Bymässa – testbädd för Forskning – Utveck
ling – Innovation för gestaltad livsmiljö
Region Kronoberg har närt tanken om en bomässa för att  
synliggöra Kronoberg som en attraktiv region att bo i och inte 
pendla till för att arbeta. Sedan idéer utbyttes på Smart Housing 
Smålands strategidag på Vandalorum 2019 har idén vuxit vidare 
och förutsättningar utforskats på olika sätt och i olika samman-
hang som förstudien Bymässa2030 och utställningsbidrag till 
Define Refine. Arbetet inom verksamhetsområdet Bomässor 
syftar till att perioden 2021–2023 utforska och utveckla  
konceptet bomässor/ dvs möjligheten att etablera en verksam-
het som utvecklar regelbundna bomässor som arbetssätt och 
affärsmodell för en möjlig riktning för Smart Housing Smålands 
långsiktiga verksamhet framåt. 

Gemensamt fokus för arbetet med bomässor för Smart Housing 
Småland och Region Kronoberg handlar om regional attraktivitet 
och att utforska byggande och boende kopplat till mindre 
samhällen, landsort och landsbygd än förtätning av städer. Det 
är ett komplement till allt som sker med avseende på förtätning 
av städer.  Smart Housing Småland ser också utvecklingen av 
bymässor som möjlighet att skapa platser/testbäddar för att 
visa upp, testa och verifiera resultat från forsknings-, utvecklings-  
och innovationsarbete kopplat till hållbart byggande och 
livsmiljöer i glas och trä. Att utveckla en bymässa i samverkan 
med Region Kronoberg gör det möjligt att utveckla arbetssätt 
för fler bymässor som kan genomföras i samverkan med andra 
regioner och kommuner.

Illustrationer framtagna för utställningen Define/Refine.

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/39ea7815fa13482b9916dd774f9745fa/slutrapport_bymassa_white-juni-2020.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/39ea7815fa13482b9916dd774f9745fa/slutrapport_bymassa_white-juni-2020.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/39ea7815fa13482b9916dd774f9745fa/slutrapport_bymassa_white-juni-2020.pdf
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Webinar kring förstudien ”Sjukhusbyggnader  
i trä – Vad vet vi idag och vad är gjort?”
Att bygga sjukhus med trästomme är fullt möjligt – det slogs fast 
i Smart Housing Smålands förstudie som släpptes vid årsskiftet 
2019/2020. Men utmaningarna, liksom möjligheterna, är många, 
och just detta diskuterades på ett webbinarium som arrangerades 
av Smart Housing Småland den 7 december 2020.

Att komplexa träbyggnader fascinerar och väcker intresse – särskilt 
sjukhusbyggnader – står fullt klart då närmare 150 personer deltog i 
Smart Housing Smålands webbinarium om Sjukhus i trä i december.

Nästa steg 2021 är att utvärdera, precisera och paketera de fråge-
ställningar som identifierats. Målsättningen är också att skicka in en 
projektansökan inom området under året samt att undersöka om det 
går att finansiera och bygga en pilotbyggnad i trä på något sjukhus-
område i Sverige i minst 2 våningar för att visa och lära oss lite mer.

Trähusskolan
I Jönköpings län arrangeras sedan flera år Trähusskolan, en 
seminarieserie om träbyggande, sedan flera år. Under 2020–2021 
arrangeras motsvarande aktiviteter också i Kalmar och Kronobergs 
län. Målgrupp för Trähusskolan är personer som arbetar med bygg-
nads- och samhällsbyggnadsfrågor. Målet är att öka kunskapen om 
hållbart byggande och hur man bygger i trä. 

Seminarierna i Kalmar och Kronobergs län arrangeras av Green 
Act Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och 
Smålands skogs- och trästrategier i samarbete med Smart Housing 
Småland, WSP, Goda Hus och Linnéuniversitetet.  

Seminarierna i Jönköpings län arrangeras av Träcentrum, Energi-
kontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, 
Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Läns-
styrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, 
Metsä, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med 
Träbyggnadskansliet.

Innovativ stadsutveckling för hälsosammare 
städer 
Det började med en utbildning i innovationsledning finansierad av 
Smart Housing Småland och RISE, som i sin tur blev till en ansökan 
– och i slutändan ett planeringsbidrag på 300 000 kr från Formas. 
Under 2020 har Nässjö, Jönköping och Umeå kommun lära sig av 
varandra om hur man planerar för hälsosammare städer.

Det var hösten 2019 som Magnus Johansson, RISE, genomförde en 
utbildning om innovationsledning med Nässjö kommun. Samtidigt 
publicerade forskningsrådet Formas en utlysning om samhälls-
planering för omställning – så gruppen bestämde sig snabbt för att 
använda utbildningen till att utveckla ett projekt som handlade om 
hur man som kommun kan jobba mer innovativt i praktiken.  
–Det visade sig att Nässjö kommun ville utveckla metoder för att 
planera för hälsosammare städer, något som jag visste att Umeå 
redan jobbar aktivt med. Nässjö ville lära sig mer och Umeå ville skapa 
fler kontakter. Vi kunde därför koppla ihop de båda kommunerna, 
plus Jönköping som hade ett stort intresse av frågan, säger Magnus 
Johansson, RISE. 

Planeringsbidraget har använts till att arrangera workshops där 
kommunerna möts och lär av varandra men också för att diskutera 
hur kunskap kan föras över mellan kommunerna. 



Näringsliv
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Ny temagrupp inom Cirkulärt Byggande 
Smart Housing Småland startade under året en ny temagrupp för 
återbruk och återvinning inom byggande. Tanken är att detta ska bli 
en plattform för industrin att diskutera frågeställningar och lyfta ut-
maningar till hela branschen och samhället. Gruppen leds av Anders 
Widing, projektledare på RISE inom glastekniska frågor, cirkulära 
frågor och digitalisering, tillsammans med Carmen Cristescu, forskare 
på RISE med fokus på återanvändning inom träbyggande.
– Vi vill med temagruppen samla glas- och träbranschen kring en fråga 
så att de kan diskutera den öppet med varandra och med oss, för att 
driva arbetet med cirkulärt byggande framåt, säger Anders Widing.

Exempel på frågor som temagruppen fokuserar på är utmaningar 
och möjligheter med återbruk, nuläge, framtid, samverkansmöjlig-
heter och behov av stöd.

Temagrupp inom brand startade igen 
Under 2020 startade Smart Housing Smålands temagrupp inom 
ämnet brand upp igen. Joakim Norén, forskare på Träbyggande 
på RISE, är fortsatt temagruppsledare, med Lars Boström som 
sidekick, i egenskap av expert från Brandteknik på RISE.

Under hösten hölls ett första (webbaserat) möte. Frågor som 
temagruppen fokuserar på är säkerheten i trähus, riskbedömning 
och verifiering av olika brandtekniska lösningar. 

Temagruppen kommer nyttja den expertis som finns i övriga delar 
av landet, och från andra projekt utanför Smart Housing Småland. 

Behovsinventering i glas och trärelaterad industri  
En behovsinventering genomfördes av Smart Housing Småland 
under hösten 2020. Inventeringen av behov gjordes bland besluts-
fattande personer i ledande positioner i utvalda företag inom trä och 
glasrelaterad industri, i syfte att få en aktuell bild av hur målgruppen 
ser på frågor kring forskning, utveckling och innovation. 

Undersökningen genomfördes hos 62 företag som är verksamma 
inom branscherna för industriell produktion av trähus inklusive  
underleverantörer respektive vidareförädling av planglas i Jönkö-
pings, Kalmar, Kronobergs och Hallands län.

Resultaten visar att en mycket stor andel av företagen redan idag 
arbetar med utvecklings-och innovationsfrågor (97 % respektive  
89 %), och 65 % arbetar med forskningsfrågor, dock gör mycket få  
det systematiskt.  
– Det faktum att frågorna finns på bordet är dock positivt då förut-
sättningarna och mognaden för fortsatt utveckling av dessa områden 
därmed förmodligen är god, säger Kirsi Jarnerö.

Behov av stöd att arbeta med forskning, utveckling och innovation finns 
hos en stor del av respondenterna. Ett nästa steg för Smart Housing 
Småland är att titta på hur innovationsmiljön enskilt och i samverkan 
med andra aktörer skall kunna möta dessa behov kommande år.

Analysen har finansierats av Smart Housing Småland och Region 
Halland. Arbetet har varit ett samarbete med projektet KVIST.
Här kan du läsa hela rapporten: https://smarthousing.nu/wp-con-
tent/uploads/2021/01/Smart-Housing-Smaland-Behovsinvente-
ring-foretag-2020-.pdf

https://smarthousing.nu/wp-content/uploads/2021/01/Smart-Housing-Smaland-Behovsinventering-foretag-2020-.pdf
https://smarthousing.nu/wp-content/uploads/2021/01/Smart-Housing-Smaland-Behovsinventering-foretag-2020-.pdf
https://smarthousing.nu/wp-content/uploads/2021/01/Smart-Housing-Smaland-Behovsinventering-foretag-2020-.pdf
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Webinar om ClickInsystem för montering  
av fönster och dörrar 
Minskad monteringstid av fönster och dörrar var målet för  
Click-In när de utvecklade sitt system. Det skulle dock visa  
sig att det fanns många fler fördelar med systemet. Under ett  
webinar i november presenterades Click-In, och om resan från 
en idé till en patenterad produkt och hur de arbetar för att fort-
sätta utveckla den. Smart Housing Småland har stöttat Click-In  
i processerna kring forskning, utveckling och finansiering  
genom att vägleda och skapa kontakter till relevanta aktörer.

Trähusdagarna 2020 
Den 11–12 mars genomfördes Trähusdagarna på Elmia i  
Jönköping arrangerat av TMF, RISE och Smart Housing  
Småland. Målgrupp för dagarna var inköpare och tekniker i 
trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och  
entreprenörer. Syftet var bl a att sprida information om bransch-
relaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc.

Intressanta presentationer med inspiration och information 
varvades med mingel och diskussioner i minimässan med olika 
utställare som fanns på plats. Kirsi Jarnerö, processledare i 
Smart Housing Småland, informerade om innovationsmiljön och 
visionen om att vara en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas 
och trä”. Henrik Karlsson, forskare på RISE, höll föredrag om 
digitaliserade lösningar i husproduktion, med fokus på VR och 
Auralisering.

TMF Teknikergrupp
TMF Trähus teknikergrupp är en intressentgrupp för teknik- och 
konstruktionsansvariga hos producenter av trähus organiserade 
under bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF- Trä och 
möbelföretagen. Teknikergruppen träffas fyra gånger om året 
och arbeta med frågor av teknisk karaktär, som är angelägna 
för branschen. Under 2020 har fokusämnen som effektivare 
klimatskal, nya FoU-projekt samt gips och hållbarhet belysts av 
inbjudna föredragshållare.

Strategiska projekt och aktiviteter som har genomförts under 
året för att förenkla och effektivisera industrins arbete är utveck-
ling av mallar för kontrollplan för småhus respektive fuktsäker-
hetsprojektering. Brandskyddsdokumentation för carport har 
också utvecklats liksom en mall för konstruktionsdokumentation 
enligt EKS. 

Gruppen planerar och genomför årligen Trähusdagarna som 
samlar stora delar av träbyggarsverige och möjliggör nätverkande 
och ökad kompetens inom strategiska områden.



Mötesplats–BY2030 
BY2030 är en mötesplats/arena som ska underlätta tillkom-
sten av forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan inom 
hållbart samhällsbyggande genom att få akademi, samhälle 
och näringsliv träffas och föra samtal kring teman och frågor 
som är av gemensamt intresse. BY2030 arbete syftar till att 
öka samverkan mellan aktörerna i hela byggprocessen, från 
arkitekter, systemleverantörer, byggherrar, projektörer,  
byggentreprenörer till förvaltare. Komponentleverantörer är 
också en väsentlig del av värdekedjan där fönsterleverantörer 
är ett tydligt exempel. 

Utställning Define/Refine på FormDesign
Center i Malmö 
Bidraget ”Framtidens boende är i byn” utvecklades till 
utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. 
En utställning om regionalt förankrad, nyskapande arkitektur 
i södra Sverige. Bidraget utvecklades inom ramen för arbetet 
i mötesplatsen BY2030. Arbetet utforskar möjligheter att bo, 
verka och leva i framtiden med fokus på livsmiljöer, regional 
utveckling och attraktivitet. Frågor som under det gångna året 
aktualiserats med tanke på krav på distansering. Utställningen 
pågick mellan 27 augusti och 15 november och var en del av 
Arkitekturdagarna – ARKDGR som arrangeras av Sveriges 
Arkitekter. 

Utställningsmaterialet kan användas som utgångspunkt till 
fortsatt dialog om framtidens hållbara samhällen/byar, men 
också i arbetet med konceptet bomässa/bymässa. 

Mässor och utställningar
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Internationalisering
Webinarium: Can building with wood contribute to delivering the 
Green Deal? – a regional and city perspective. 

Den 8 oktober anordnade EU-kontoret Småland Blekinge Halland 
ett webinarium i Bryssel tillsammans med sina kollegor från 
Finland. Seminariet syftade till att beskriva för Policy makers i 
Bryssel hur byggande i trä kan användas för att leva upp till EUs 
nya gröna giv. Smart Housing Småland tillsammans med OBOS 
presenterade hur man arbetar i Småland med att öka innova-
tionstakten i träbyggandet. 

OBOS presenterade hur de samverkat med Smart Housing 
Småland men också Jönköping University och Linnéuniversitetet 
för att öka takten i sitt innovationsarbete. De visade också på 
hur man med hjälp av deltagande i kurser på universitetet och 
via industridoktorander kan öka sin kompetens. Smart Housing 
Småland visade upp hur man driver samverkan för att samhälle, 
akademi/institut och näringsliv tillsammans ska kunna uppfylla 
målen i Green Deal.

Media och kommunikation
Smart Housing Småland delar allt som händer inom innova-
tionsmiljön på websidan www.smarthousing.nu. Under 2020 
gjordes totalt 38 nyhetsinlägg. Websidan moderniserades 
under året med ny layout och grafik. 

Ett nyhetsbrev skickas ut regelbundet med senaste nytt till de 
regionala finansiärerna. Man hittar oss också på Linkedin, där 
det under året gjorts 41 inlägg. 



Smart Housing Smålands uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft 
och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhälle, 
näringsliv och akademi.

Tillsammans bygger vi en ”Innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”.  
En inkluderande arena med lokal regional förankring och förmåga till 
tvärsektoriell samverkan lokalt, nationellt och internationellt.

Senaste nytt hittar du här:
www.smarthousing.nu 
Anmäl dig till nyhetsbrevet 
Följ oss på Linkedin. Smart Housing Småland

Kontakt:
Besöksadress: Vejdes plats 3, Växjö
Postadress: 351 96 Växjö
info@smarthousing.nu

 

Samverkan, påverkan,  
utveckling och innovation

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, Region Kalmar län, Region Kronoberg.

https://smarthousing.nu
https://comm.ri.se/b/v?subscribeto=61&ucrc=73A8B7C12A
mailto:info%40smarthousing.nu?subject=

