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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, men 

också mellanrummen mellan byggnader

 samt tillhörande funktioner och tjänster som 

tillsammans skapar framtidens attraktiva 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 med 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 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 ska stödja processledningens arbete med 
utökad insikt från de olika perspektiven samhälle, näringsliv och 
akademi. Det 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
ensam
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a utm
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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 
intresseområdena 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 
produkter och koncept för att möta marknadens behov, prisvärt 
boende och hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer.

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. 

Temagrupperna hjälper till att utveckla idéer, hitta finansiering 
och kompetens, skriva ansökningar och bygga konsortier. Här 
samlas stor sakkunskap, framför allt genom nära kontakt med 
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. 
Möten mellan olika kompetenser och perspektiv ökar sannolikheten 
för att olika aktörer med samma intresse men kompletterande 
drivkrafter kan samverka kring idéer och en fortsatt process. 

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 process-
ledning 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 via egna och 
nätverkets kanaler. Här fångas också idéer för nya/fortsättnings-
projekt upp för att få in dessa i innovationsprocessens första 
steg igen. 

Smart Housing Smålands uppdrag är att stödja innovation och det görs enligt en etablerad 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 resultat och 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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Bomässor Kirsi Jarnerö Processledare Smart Housing  
Småland, RISE Träbyggande

Har forskat på vibrationer i  
träbjälklag. Kirsi har tidigare  
arbetat som konstruktör i  
bygg konsultbranschen.  

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 processer för att utveckla en idé vidare  
till ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av 
experter och forskare på lärosäten och institut. 

Det finns en kreativ kraft i möten där olika perspektiv bryts mot  
varandra. Det ger ökad förståelse för varandras perspektiv, nya 
insikter och resulterar förhoppningsvis i nya idéer.  

Tomas Nord Delprocessledare Smart Housing Småland,  
RISE Träbyggande

Har lång erfarenhet av samverkan 
och affärsutveckling med den 
träbaserade industrin nationellt och 
internationellt.

Smart Housing Småland  
från mitt perspektiv: 
Smart Housing Smålands roll som katalysator i innovations- 
processen för trähus- och planglasindustrierna har skapat och lett 
till en position som gör det möjligt att medverka i omställningen  
till ett hållbarare samhälle. Det goda samtalet mellan Smart  
Housing Smålands aktörer är grunden till samskapande och  
ökad konkurrenskraft för våra industrier.

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.

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 internationellt ledande innovationsmiljö. 

Genomförandeorganisationen består idag av fem verksamhetsområden; samhälle, näringsliv och kunskap & innovation kopplat till 
trippelhelix, samt bomässor och internationalisering med en ledare för respektive område. Tillsammans med ansvariga för stödfunktioner 
för koordinering, ekonomi och kommunikation ger det en organisation med brett nätverk och kompetens med kraft och robusthet att 
driva många processer från olika perspektiv samtidigt. Idag har de som ingår i processledningen till varandra kompletterande och till 
delar överlappande kompetenser och intressen, vilket bidrar till ökad robusthet. Den biträdande processledaren, Tomas Nord, som 
anställts på RISE under året har ytterligare breddat kompetensen i teamet. Läs mer om Tomas Nord, nedan.



Processledningen har ordet
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För en verksamhet som Smart Housing som arbetar med samtal, 
samsyn och samverkan som verktyg i de förändringsprocesser som 
behövs för att skapa ett hållbart samhälle och ökad konkurrenskraft 
för våra industrier, har förstås pandemin satt sina spår även under 
2021. Förutom den direkta påverkan med att flera har drabbats 
av sjukdom och frånvaro från arbetet, har det också påverkat vårt 
sätt att arbeta. Vi har fått lära oss hur samtal ska ske digitalt, 
hur samsyn kan skapas via digitala möten och sociala medier 
för olika inriktningar och ståndpunkter, och vad som krävs för 
faktiska samarbeten i projekt. Detta lärande har tagit lite tid, men 
det har också gett positiva resultat. Antalet samtal om våra frågor, 
livsmiljöer och teknik kopplat till trähus och planglasindustrierna 
har blivit fler, och med ett ökat antal deltagare. Det som lyfts i hand-
lingsplanen om att bredda oss till en nationell och på sikt interna-
tionell arena har möjliggjorts av digitala seminarier och webbinarier 
för ökad initial samsyn. Digitala Almedalen är ett sådant positivt 
arrangemang som skapat ny samverkan för Smart Housing. 

Det digitala har också bidragit till att internationella kontakter 
både österut och västerut har fördjupats. För att inte tala om 
det stora initiativet New European Bauhaus (NEB) som lanserats 
av EU kommissionen. Genom tidigt engagemang från några 
av partnerna har kunskapen och betydelsen av initiativet för 
verksamheten inte bara ökat hos alla parter utan vi har blivit 
ledande i landet. Den ansökan som påbörjades under året (och 
skickades in i januari 2022) till att bli en Lighthouse demonstrator 
av det attraktiva, innovativa och inkluderande hållbara byggandet 
i våra regioner underlättades av möjligheten till breda, djupa och 
återkommande samtal för att hitta en stark samverkan mellan 
aktörer regionalt och nationellt. 

NEB initiativet tillsammans med vår starka samverkan kommer 
att innebära framtida tillgång till finansiering av utvecklings- och 
forskningsaktiviteter inom våra inriktningar. För industrin öppnas 
möjligheten att stärka sina erbjudanden kring prisvärdhet och 
hållbarhet men också utveckla dem mot cirkularitet, tillgänglighet 
och sociala frågor som kommer av god design och gestaltning.

Då är det också på sin plats att nämna det positiva i industrins 
utveckling under året. God orderingång, och ökat intresse för 
hållbara och förnybara material, produkter och byggnader.  
Utmaningen för industrierna har varit att balansera efterfrågan 
med tillgång på material och tyvärr även personal. Nya projekt-
områden har dykt upp inom teknikspåret, såsom återbruk, 
substitution av material, och effektiviseringar i produktion och 
logistik, samt även inom livsmiljöer vilket också resulterat i projekt 
rörande återbruk, alternativa material, och ett fokus på boende-
attraktivitet. 

Sammantaget tar vi med oss alla positiva samtal och nya kontakter 
som skapats och att den befintliga projektverksamheten rullar på 
i riktning mot målen som är uppsatta i handlingsplanen. Tack alla 
medverkande parter och aktörer som möjliggjort 2021. Vi ser fram 
mot fortsatt samskapande med er för att accelerera och skapa 
attraktiva livsmiljöer baserat på erbjudanden från trähus och 
planglasindustrierna.
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Styrelseordförande och  
referensgruppsordförande har ordet
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PROBLEMLÖSNING OCH  
SAMVERKAN FÖR  
REFERENSGRUPPEN
Referensgruppen har en bred representation från näringsliv, 
regioner, länsstyrelse och akademi med olika perspektiv i syfte 
att stödja Smart Housing Smålands samverkansprocess och 
via gemensam fokusering bidra till att skapa en långsiktig 
nytta åt sina parter. 

Under 2021 har referensgruppen utnyttjat möjligheten med 
digitala möten för att ytterligare stärka dialogen mellan miljöns 
parter. Före varje ordinarie möte har det hållits förmöten i 
mindre grupp där en mer detaljerad diskussion skett om vilka 
önskemål varje part har haft inom områdena Livsmiljöer och 
Teknik, Förutom en fokusering kring potentiella områden inom 
Livsmiljöer och Teknik har ett flertal projektförslag under det 

gångna året diskuterats och värderats i det ordinarie referens-
gruppsmötet för rekommendation till beslut i SHS styrelse. 

För 2022 hoppas jag som ordförande att vi kan ha fysiska 
möten, som då blir mer dynamiska i syfte att driva de frågor 
som är viktiga för SHS partners in i nästa skede, dvs. driva 
innovationer med långsiktig hållbarhet.
 
Anders Isaksson
Ordförande Smart Housing Smålands Referensgrupp

ÅTERIGEN ETT ANNORLUNDA 
OCH UTMANANDE ÅR
Tiden går snabbt och det är dags att summera 2021.  
Ett år som återigen präglats av pandemi och restriktioner och 
där Teams, Zoom och Skype åter fått ersätta fysiska möten. 

Konferenser, seminarier, rundabordssamtal och de viktiga mötena 
mellan parterna i Smart Housing Småland har till största delen fått 
genomföras digitalt, vilket inte är optimalt i arbetet med att skapa 
en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle, en innovations-
arena för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer. 
Därför är jag fortsatt imponerad och stolt att processledning, 
styrgrupp och referensgrupp oförtrutet arbetat på med den färdplan 
som rullades ut 2020. Och kanske ska vi tacka pandemin och de 
digitala mötena för möjligheten den skapat för att locka ännu fler 
intressenter och utöka geografin. Idag har vi samarbeten som 
sträcker sig långt utanför de småländska gränserna. 

Även detta år har varit intensivt och samarbetet mellan samhällets 
aktörer, akademi- och forskningsinstitut, industri och näringsliv har 
utökats och förstärkts både vad gäller insatser så som stöd i forsk-
ning, i processen att utveckla en idé till ett projekt och finansiering 

av prototyper. Konturerna av den regionala, nationella och interna-
tionella arenan har klarnat ytterligare, inte minst i det intensiva  
arbetet med Horizon Europe-ansökan med koppling till New  
European Bauhaus initiativet, om att visa upp fem Lighthouse-
demonstratorer för hur omställningen till ett hållbart samhälle 
kan se ut. 

Ansökan och dess inriktning ligger helt i linje med vår verksam-
hetsplan om att utveckla samverkan över landet och accelerera 
innovation och utveckling för att skapa attraktiva livsmiljöer.  
Den har arbetats fram tillsammans med aktörer från de två starka 
träbyggnadsregionerna Västerbotten och Småland och har gett 
oss nya insikter, ökad samverkan och värdefulla lärdomar inför 
framtiden. 

Vår vision är högaktuell. Trä och 
glas har egenskaper som möjliggör 
omställningen till en vacker arkitek-
tur, ett hållbart byggande med låg 
klimatpåverkan, inkluderande boende 
och livsmiljöer.

Kristina Alsér
Styrelseordförande



Några röster från 
styrelse och referensgrupp
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Carin Lamme Lindh, Länstyrelsen Kronobergs län 

1. Det bidrar till omvärldsbevakning och förståelse för vad som 
händer inom planering och byggnation. Det är en viktig ingång till 
vårt uppdrag om att bidra till länets utveckling. Social hållbarhet 
som en allt viktigare dimension – hur bygger vi för olika behov 
och grupper?

2. Att vi klarar att skapa varierad byggnation som är hållbar 
och vacker men också prisvärd för att kunna konkurrera med 
”massproduktion” som inte har dessa kvalitéer. Det är också en 
utmaning att hitta sätt att utveckla landsbygd där investeringar 
är svårare.

3. Svårare med nätverk. Ökat intresse för att bygga.
I vår roll samordnar vi det som händer i kriser vilket har inneburit 
att hela vår verksamhet har fått ställa om i omgångar för att 
hantera pandemin. 

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

1. Hur har samverkan med och inom Smart Housing Småland   
 bidragit till din organisations verksamhet? 
2. Vilka innovationer ser du är nödvändiga för att skapa framtidens     
   vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer?
3. Vilka är de tydligaste effekterna av den pågående pandemin på  
 Smart Housings verksamhet och/eller ert verksamhetsområde?

Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet

1. Linneuniversitetet har samarbetat med Smart Housing sedan 
starten och våra fokus på kontakter mellan studenter och företag 
är ett led i gemensam utveckling för båda parter. Vår forskning ger 
också möjligheter till samarbete som ger mervärde för alla parter. 

2. I många fall vet vi inte idag vad framtiden kommer att behöva. 
Vi måste prova oss fram genom forskning och samarbete inom 
många områden, design, teknik, ekonomi, digitalisering, boende och 
livsmiljö, så att vi testar innovationer på hållbara sätt. Inom akademi 
kan vi utveckla idéer och metoder för att testa dem på vägen till en 
fullskalig innovation. 

3. Pandemin har gett ännu större fokus på vikten av boendemiljö 
och att det går att arbeta mer flexibelt än tidigare.
Universiteteten har under pandemin fått en större tillströmning av 
studenter och större uppdrag av samhället att förbereda studenter 
för framtidens arbetssätt. Vi har visat att det är möjligt att nå fler 
digitalt och även att det går att genomföra undervisning digitalt. 
Men vi har också sett behovet av att träffas och utveckla personliga 
kontakter. Det har många saknat under pandemin 



Några röster från 
styrelse och referensgrupp
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Christel Gustafsson, Region Kronoberg 

1. Bra växelverkan mellan projektet och ordinarie verksamhet. 
Både kopplat till bymässa men också vår smarta specialiserings-
strtaegi, där skog och trä är ett av Kronobergs styrkeområden.  
En innovationsarena som vi använder. 

2. Ett längre tidsperspektiv där vi bygger hållbart och inte för  
att ständigt renovera, byta ut. Tidlöst och med omtanke. Både  
i renovering och nybyggnation. Hitta sätt att ta tillvara befintligt  
in i det nya. 

3. Ökat intresse för boende och livsmiljö hos fler.

David Johnsson, TMF – Trä- och Möbelföretagen

1. SHS har utvecklats till ett bra bollplank i frågan om trädgårds-
städer och skapar en mötesplats för bransch- och branschnära 
verksamhet

2. Påskyndandet av och den regionala förståelsen för den 
hållbara trädgårdsstaden med blandade upplåtelseformer, 
kombinationer av material. 

3. Digitalisering skapar lättare möten.

Helena K. Nilsson, Region Kalmar

1. Dels är det en viktig del av vårt innovations- och tillväxt- 
främjande arbete. Även regionens egna verksamhet på fastig-
hetssidan har tagit del av arbetet när nybyggnad ska ske samt  
i frågor rörande cirkulär ekonomi i byggnation. 

2. Väldigt stor och svår fråga att svara på. Cirkulärt tänk i  
byggandet är en stor och viktig del. Inkluderande och trygga 
miljöer en annan. Också flexibilitet i byggandet, att bostäder  
kan användas för olika behov som kan skiftas över tid. 

3. Omställning av stöd till näringsliv och kultur. Hälsoeffekter  
av pandemin har påverkat arbetet med Folkhälsa. 

Jennie Bengtsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

1. Samverkan med Smart housing Småland har höjt kunskapen om 
hur viktig en hållbar livsmiljö är i framtiden. Frågan om exploatering 
av jordbruksmark är oerhört viktig för att skapa en hållbar livsmiljö 
då platsen där bostäder byggs kommer att påverka möjligheten för 
en livsmedelsförsörjning långt fram. 

2. Framöver måste vi ändra och hitta andra marker att bygga  
bostäder på då jordbruksmarken behövs till livsmedelproduktion.

3. Utöver Länstyrelsens beredskap och livsmedelsproduktion  
finns även koppling till klimatanpassning, skogsfrågor och fysisk 
planering som kommer att påverkas av pandemin på längre sikt.
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New European Bauhaus och Smart  
Housing Smålands strategi 

OM NEW EUROPEAN BAUHAUS
Hösten 2020 lanserade Europeiska kommissionen New European 
Bauhaus-initiativet (NEB). Initiativet vill koppla EU:s gröna giv 
till våra dagliga liv och livsmiljöer, med fokus på de estetiska, 
sociala och kulturella värdena i den gröna omställningen. 

New European Bauhaus-initiativet ska vara en bro mellan 
vetenskap och teknik, konst och kultur. Initiativet bjuder in till 
att tillsammans ta itu med komplexa samhällsproblem genom 
samskapande. Initiativet syftar också till att skapa broar mellan 
olika perspektiv och discipliner, med deltagande på alla nivåer av 
medborgare, experter, företag och institutioner. 

Initiativet uppmanar alla européer att tillsammans utforska och 
bygga en hållbar och inkluderande framtid, vacker för ögon, sinne 
och själ med utgångspunkt i följande tre värderingar: 

Hållbarhet – från klimatmål till cirkularitet,  
nollutsläpp och biologisk mångfald.
Estetik – upplevelse och stil av kvalité, utöver  
funktionalitet. 
Inkludering – från att värdesätta mångfald till  
att säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet. 

New European Bauhaus är en kreativ och transdisciplinär rörelse 
som bygger ett brett samskapande för att accelerera grön omställ-
ning genom den byggda miljön, våra livsmiljöer. Genomförandet ska 
ske stegvis med att visa på goda exempel hur transformationen kan 
gå till på lokal och regional nivå. New European Bauhaus initiativet 
kommer att innebära tillgång till finansiering av utvecklings- och 
forskningsaktiviteter med fokus på hållbarhet, gestaltning och 
sociala frågor. Smart Housing Smålands verksamhetsinriktning 
och arbetsmetodik ligger helt i linje med initiativet genom att den 
utgår från regional utveckling av samhällen och industrigrenar 
och att accelerera utvecklings- och innovationsprocesser för 
attraktiva livsmiljöer och konkurrenskraftig hållbar teknik. 
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NEB – strategi  

SMART HOUSING SMÅLAND 
BLIR NEB PARTNER
Under första kvartalet av 2021, genom samverkan med Bryssel-
kontoret Småland Blekinge Halland, introducerades New Europe-
an Bauhaus för Smart Housing. Tillsammans med andra aktörer 
med intresse för samhällsbyggande från samhälle, akademi, 
näringsliv och andra regionala program och kluster skapades en 
gemensam förståelse för NEB initiativet. Det framväxande initiati-
vets inriktning visade sig matcha Smart Housings verksamhet väl. 

Vårt fokusområde livsmiljöer ligger i linje med NEB-initiativets 
ambition att skapa hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer 
genom att koppla samman globala utmaningar med regionala och 
lokala utmaningar och förutsättningar och accelerera omställning 
i samverkande processer. Ytterligare koppling till NEB-initiativets 
upplägg är dess relation till de europeiska programmen som 
skapats för att möjliggöra konkret forskning och tydlig utveckling 
inom exempelvis Horisont Europas mission för klimatneutrala 
och smarta städer. Därmed finns en tydlig igenkänning i Smart 
Housings arbetssätt med att accelerera innovation och utveck-
ling utifrån globala och regionala utmaningar för att accelerera 
omställning inom regionala styrkeområdena planglas och trähus-
tillverkning. Styrkeområden som kommer att bygga framtidens 
livsmiljöer.  

Smart Housing Småland övertog den sammankallande rollen  
för regelbundna informations- och koordinationsmötena om NEB 
och fortsatte att följa, förstå och påverka NEB initiativets utveck-
ling under initiativets co-designfas/samverkansfas fram till och 
med september. Det gjordes genom att informera nätverket om 
co-design aktiviteter och uppmuntra alla att lämna in goda  
exempel som bidrar till framtidens vackra, hållbara och inklu-
derande livsmiljöer, samt delta i tävlingen om New European 
Bauhaus Prizes 2021 före sommaren. Smart Housing arrangerade 
flera NEB-relaterade event under samverkansfasen och deltog 
på olika event där andra stod som arrangörer. Initiativet är ett 
praktiskt sätt att upptäcka vackra, hållbara och inkluderande sätt 
att bo samt använda dem som inspiration för vår väg framåt. 

I augusti 2021 blev Smart Housing Småland officiell NEB partner. 
Co-design/samverkansfasen för NEB övergick under hösten i  
Delivery/leveransfasen med återkommande möten inom NEB 
Community samt att flera forsknings- och kommunikations-
utlysningar med kopplingar till NEB öppnades. Däribland 
utlysningen om att bli en av fem demonstratorer ”Lighthouse 
demonstrators”, för att visa upp och sprida framtidens vackra 
hållbara och inkluderande livsmiljöer för ett relevant europeiskt 
territorium. Den utlysningen passade Smart Housings målsättning 
om att utveckla en reproducerbar metod för att stödja utveckling 
av testbäddar/samhällsbyggandsmässor på många platser, 
både regionalt och nationellt för att accelerera omställningen till 
hållbart samhällsbyggande.

Bildskiss: Tengbom Arkitekter. Byggnad: A Working Lab.
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BIDRAG TILL NEB:S  
CO-DESIGN/SAMVERKANS FAS
Utställningsbidraget Framtidens boende är i byn: scenario kring 
utveckling av småländska by till utställningen ”Define/Refine 
– South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World” 
på Form/Design Center i Malmö i slutet av 2020 var i juni 2021 
utgångspunkt för ett samtal som arrangerades inom ramen för 
den pågående co-designfasen i New European Bauhaus och 
skickades också in till EU som ett exempel på samtal som genom-
förts inom initiativet. Samtalets frågeställning var: Vad blir viktigt 
att adressera för att utveckla vackra, hållbara och inkluderande 
platser bortom staden?

En gemensam reflektion var att samtalets frågeställning var 
relevant då många flyttar ut från staden i och med att man kan 
jobba hemifrån, och att det finns behov av att förstå ytterligare 
anledningar. Samtalet sammanfattades i NEB:s kärnvärden 
hållbart, vackert och inkluderande. Utveckling av landsbygd 
behöver vara ekonomiskt hållbar för att lyckas. Goda exempel 
som visar upp hur det kan ske behövs och bör också spridas brett. 
För att utveckla en bygd och skapa en sammanhållen helhet med 
avseende på gestaltning behöver de involverade, likt i staden, 
utgå från platsens förutsättningar och värden och föra dedikerade 
samtal med medborgarna på platsen. Landsbygden behöver vara 
inkluderande. Det krävs gemensamma ansträngningar för att  
skapa förutsättningar för ett kvalitativt boende och man behöver 
vara beredd på att göra avkall på det moderna livets behov, vilket 
ändå är nödvändigt i framtiden oavsett var man bor, på lands-
bygden eller i staden. Tvärdisciplinära samtal är en nödvändighet 
för fortsatt arbete. Förståelsen för samarbete och samverkan 
mellan kommuner, regioner, näringsliv och akademi är viktig 
liksom kontinuitet.

Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World
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NEBS KOPPLING TILL  
FORSKNING OCH UTVECKLING 
OCH TILL HORISONT EUROPA  
UTLYSNINGAR 
Under Almedalen genomfördes ett samtal med temat Hur  
ställer vi om samhällsbyggnadssektorn efter EU:s nya mål och 
prioriteringar? mellan Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket, 
Marlene A Johansson, RISE och Susanne Rudenstam, Träbygg-
nadskansliet. De reflekterade över vad EU:s nya initiativ New 
European Bauhaus (NEB) innebär för svenska aktörer. Riks-
arkitekten ser tydligt kopplingen till den nationella politiken för 
gestaltad livsmiljö, men också sitt arbete inom Rådet för håll-
bara städer. En gemensam reflektion var att omställning kräver 
samarbete, kanaler för nationella, såväl som regionala initiativ, 
att man krokar arm och jobbar tillsammans med kreativa idéer, 
gemensamma utvecklingsprojekt och kopplar dem med New 
European Bauhaus. Träbyggande som utgångspunkt kan ge ett 
betydande bidrag till ett mer hållbart och klimatsnålt byggande 
i hela Europa. Träbyggande bidrar inte bara till klimatmässig 
hållbarhet – utan det kan också påverka social hållbarhet 
och skapa bättre balans mellan expansiva stadsmiljöer och 
glest befolkade delar av landet under devisen ”Landet bygger 
staden”. Se hela det inspelade samtalet här eller läs en sam-
manfattning här.

NEB:S KÄRNVÄRDEN  
VACKERT, HÅLLBART  
OCH INKLUDERANDE 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonade 
vid lanseringen av New European Bauhaus initiativet hösten 
2020 att det inte bara ska handla om teknik och miljö – utan 
att det är ett gemensamt kulturprojekt för hur vi vill leva och 
bo i Europa de kommande decennierna. Under Almedalsveckan 
genomförde ett panelsamtal med temat Hur bygger vi med 
fokus på vackert, hållbart och inkluderande mellan Linda  
Reinholdsson, Brysselkontoret, Mathilda Tham, Linnéuniversitet, 
Jens Dahlkild, I am Home, Linda Camara, Tengbom Arkitekter. 
Man konstaterade att det finns gott om positiv energi inom 
ramen för NEB. För att skapa vackra, hållbara och inkluderande 
livsmiljöer behöver sociala aspekter sättas i fokus när vi 
planerar och uppför boende- och livsmiljöer. Det behövs för att 
kunna leverera livsmiljöer som präglas av ”lycka” och harmoni, 
gemenskap och inkludering, som tar hänsyn till olika gruppers 
bostadsdrömmar och inkluderar också vår relation till naturen 
och andra arter. Viktigt är sträva efter att varje byggprojekt 
ska tära lite mindre på jordens resurser. Se hela det inspelade 
samtalet här eller läs en sammanfattning här.

https://www.youtube.com/watch?v=2__v0Pe0_8M&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=1
https://smarthousing.nu/sa-kan-vi-i-sverige-aktivt-jobba-med-de-kreativa-utmaningarna-inom-eus-nya-initiativ-new-european-bauhaus-neb/
https://www.youtube.com/watch?v=7ay6ZqZGPYc&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=2
https://smarthousing.nu/new-european-bauhaus-innebar-att-vi-ska-bygga-vackert-hallbart-och-inkluderande-men-hur-gor-vi-konkret/
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BIDRAG TILL NEB:s  
DELIVERY/LEVERANSFAS 
Smart Housing Småland började under hösten på allvar utveckla 
en ansökan inom Horisont Europa missioner, ”Support the 
deployment of lighthouse demonstrators for the New European 
Bauhaus initiative in the context of Horizon Europe missions ”, 
som öppnade i slutet av september. Parter från samhälle, industri 
och akademi (Länsstyrelser och Regioner i Kronoberg, Kalmar, 
Jönköping och Västerbotten, kommunerna Växjö, Skellefteå 
och Umeå, träbyggnadsindustrin via organisationerna TMF och 
Träbyggnadskansliet, intresseorganisationerna Trästad Sverige 
och Smart City Sweden samt akademierna Linnéuniversitet, Luleå 
Tekniska Universitet, RISE och Träinnovationsklustret Skellefteå) 
var slutligen parter i ansökan. Inriktning och genomförande av 
det sökta projektet ligger i linje med Smart Housing Smålands 
verksamhetsplan och förstärks av den breda uppslutningen av 
aktörer från de två starka träbyggnadsregionerna – Småland och 
Västerbotten. 

Ansökan med namnet ALIWE – Attractive Living in Innovative and 
Inclusive Wood Environments, lämnades in den 25 januari 2022. 
Den bygger på kraften i de satsningar, strategier och samarbe-
ten inom träbyggande i hela landet som skapat en motor för 
konkurrenskraft i industrin och regional tillväxt. Samverkan med 
offentliga och privata aktörer, medverkan av medborgaren, och 
accelerering av spridning och utveckling av designade hållbara 
livsmiljöer kommer att förstärkas i projektet för att växla upp 
skapade mervärden.

BYMÄSSA 2030 

För att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten i länet  
till att bli långsiktigt hållbar har Region Kronoberg sedan 2019 
haft ambitionen om att utveckla en samhällsutvecklingsmässa  
i regionen. En första förstudie genomfördes under 2020 och under 
första delen av året genomfördes den andra förstudien. Dessa låg 
till grund för att under hösten ta ett beslut i den regionala  
utvecklingsnämnden om att fortsätta utveckla konceptet  
Bymässa 2030. 

Smart Housing Småland har medverkat i genomförandet av båda 
förstudierna och i det fortsatta samverkansarbetet med region, 
kommuner, näringsliv och akademin, stödja, utveckla processer 

och metoder för att involvera forskning och utveckling kopplat till de 
utmaningar som finns lokalt, kommunalt och regionalt. Målsättningen 
för SHS är att med utgångspunkt från Region Kronobergs ansats 
Bymässa 2030 utveckla en reproducerbar metod för att stödja fler 
att genomföra testbäddar/ samhällsbyggnadsmässor som kan 
användas för utveckling av många platser, både regionalt och natio-
nellt för att accelerera omställningen till hållbart samhällsbyggande. 
Ett steg i arbetet under 2021 har varit att utveckla en Horisont  
Europa ansökan, ALIWE – Attractive Living in Innovative and Inclusive 
Wood Environments, om att bli en av EU:s Lighthouse demonstratorer 
i vilken arbetet med Bymässa 2030 utgör ett arbetspaket. 

Christel Gustafsson som är regional utvecklingsdirektör i Region 
Kronoberg och projektägare har i olika sammanhang presenterat  
Bymässa 2030 varav flera gånger på SHS arrangerade event. Under 
Almedalsveckan tillsammans med Gunilla Kronvall, Engaholms 
Skog AB, och Henrik Wibroe, Växjö Kommun, i ett panelsamtal med 
temat Regional attraktivitet – Framtidens boende är i byn. Samtalet 
kretsade kring utmaningar och möjligheter kring framtidens 
hållbara och goda liv också utanför storstaden. Det konstaterades 
att det finns ett starkt behov av samverkan mellan stad och land. 
Landsbygdsnoder kan stödja stadens utveckling och tvärt om, men 
för att det ska fungera krävs att alla aktörer samverkar. I utveckling 
av en ny plats, som i det naturnära Aringsås mellan Alvesta och 
Växjö, är utgångspunkten platsens unika karaktär som ska sätta 
ramar för planering och genomförande i samverkan mellan alla 
intressenter, inte minst de boende. Tankar som också det nya 
europeiska Bauhaus initiativet lyfter om att utgå från platsen, 
samverkan och inkludering av medborgarna, de boende. Se hela det 
inspelade samtalet här eller läs en sammanfattning här.

https://www.youtube.com/watch?v=1ILir-ezK_o&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=3
https://smarthousing.nu/bymassa-2030-ska-bli-en-arena-for-regional-attraktivitet-och-framtidens-boende-ar-i-byn-sa-for-vi-in-perspektivet-i-new-european-bauhaus/
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TRÄSTAD SVERIGE
Mycket av Trästad Sveriges kunskapsspridning och påverkans-
arbete under 2021 har skett digitalt, som seminariet ”Rå om trä” i 
mars med goda exempel på förvaltning av träbyggnader men också 
ett digitalt besök i Sara Kulturhus i Skellefteå. Trästad Sveriges  
årsmöte senare på hösten kombinerades sedan med ett fysiskt 
besök i samband med invigningen av Sara Kulturhus. 

Smart Housing Småland medverkar i Trästad Sveriges styrelse-
arbete och i utskotten rörande internationalisering, utvidgat med-
lemskap samt grön finansiering. Arbetet sker i nära samarbete med 
Smart Housing Smålands målgrupper inom samhällsperspektivet, 
kommuner och regioner. 

Under året har det digitala utbildningsprogrammet Wood First för 
strategiska trähussatsningar i offentlig regi lanserats. Smart  
Housing Småland stöttade digitaliseringen av utbildnings-
programmet för att öka tillgängligheten för fler och även mindre 
kommuner. Wood First erbjuder processtöd till kommuner och 
regioner för att initiera, skapa och följa upp träbyggnadsstrategier 
eller program för klimatneutralt byggande.

TIMBER ON TOP
Timber on Top är ett projekt som Smart Housing Småland med-
verkade i vid start för att bilda ett industrikonsortium och utveckla 
en ansökan om finansiering. Projektet Timber on Top utforskar 
möjligheten med påbyggnader av befintliga fastigheter med nya 
våningsplan i hållbar träbyggnadsteknik för förtätning av stadsmiljö 
men också en möjlighet för cirkularitet och återbruk av befintli-
ga byggnader. Under året har kunskapsunderlag inom ett antal 
arbetsområden sammanställts för att spridas i Trästad Sveriges 
regi under 2022. Håll ögonen öppna och läs mer på Timber on Tops 
hemsida.

Skellefteå Kraft kontorshus, påbyggnad av två våningar med 
stomme i KL-trä och limträ. Foto: Martinsons / Simon Wiklund

https://timberontop.se/
https://timberontop.se/


Projekt 
Mycket av verksamheten inom Smart Housing 
Småland bedrivs i projektform. Det kan vara 
förstudier, men också större projekt och proto-
typer, som en del av resultatet från projekt eller 
som ett enskilt projekt. Vi ser till att på olika 
sätt stötta utveckling av 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 både om projekt som avslutats 
och de som initierats under 2021. Alla projekt 
både pågående och avslutade med eventuellt 
tillhörande rapporter hittar du på  
smarthousing.nu

http://smarthousing.nu
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Livsmiljöer

Anneberg Centrum, Kungsbacka kommun

Stationssamhällen
Under våren 2021 genomförde Smart Housing samtal med fem 
byggföretag och fem småländska kommuner för att utforska hur 
en mindre kommun med stationsläge kan öka hållbarheten i  
samarbete med exploatörer och de boende. Samtalen resulterade  
i en förstudie, finansierad av Smart Housing Småland, om utgångs-
läge och behoven hos kommuner som planerar att utveckla 
hållbara stationsområden. Samtalen ledde också till en större 
ansökan till Energimyndigheten med fokus på fossilsnålt  
byggande/bygg material, kommunernas processer för 
stations läget och kommunens driv för ökad hållbarhet i 
samhällsbyggnads processen i stort. Denna ansökan beviljades 
dock inte. En ansökan till Trafikverket lämnades även in med 
fokus på lokal mobilitet. Medverkade gjorde Vaggeryd, Alvesta, 
Lessebo, Emmaboda och Hultsfreds kommuner. Ansökan fick 
tyvärr avslag, men ett nytt försök till en annan utlysning kommer 
att göras. En ansökan har också lämnats in till Trafikverket med 
fokus på lokal fossilsnål mobilitet.

Under Almedalen genomfördes ett samtal med temat Stations-
samhälle 2.0 – Ett brett perspektiv i att möta Agenda 2030 mellan 
Åsa Albertsson, Emmaboda Kommun, Ingrid Svetoft, Malmö  
Universitet och Anders Carlsson, Derome. Samtalet reflekterade 
över att ett flertal kommuner och regionala trafikbolag har satsat 
på tågpendling från mindre orter. Det sker samtidigt som ambitio-
nerna höjs att bygga mer CO2-snålt, kommande klimatdeklarationer 
för nya byggnader från 2022 och att branschen själva jobbar för 
att minska sin klimatpåverkan. Vid seminariet diskuterades hur 
arbetet kan påskyndas och skapa en mer gemensam målbild 

mellan kommunernas roll och ansvar via arkitekter till bygg-
systemsleveranserna och fram till byggplatsen?

Se det inspelade samtalet här eller läs en sammanfattning här. 

Boendeattraktivitet i modernt trähusbyggande 
och Trivsel i flerbostadshus byggda i trä
Två projekt som beslutades vid det avslutande styrelsemötet 
och som ligger väl i linje med inriktningen Livsmiljöer. Båda 
syftar till att bättre förstå hur trä-, och glasmaterial påverkar 
olika byggnader, gestaltning av miljöer och ur olika användar-
perspektiv. 

Det första projektet har som mål att synliggöra de positiva effek-
terna som bostadsbyggande och boendemiljön i flerbostadshus 
i trä kan bidra till för människor som bor i husen och på så vis 
bidra till ny kunskap för nya byggprojekt. Det genomförs genom 
att beskriva redan uppförda trähusprojekt, och via intervjuer med 
boende om deras positiva upplevelser av olika miljöer med trä.

Det andra projektet har som mål att via bostadsundersökningar 
av två aktuella flerbostadshusprojekt i trä dokumentera, analysera 
och begreppsliggöra arkitektoniska kvaliteter och boendekvaliteter 
i det nya trähusbyggandet, baserat på erfarenheter från arkitekter 
och brukare. Fokus riktas mot livsmiljöer, med identifiering av 
attraktivitet i bostäder uppförda i modern träbyggnadsteknik.

Båda projekten pågår under hela 2022. 

Illustration: OBOS / P.A.C.E. Arkitekt Erika Wörman

https://www.youtube.com/watch?v=hWgLGMGhkcI&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=6
https://smarthousing.nu/stationssamhalle-2-0-sa-kan-vara-klassiska-jarnvagsorter-ta-plats-pa-taget-mot-parisavtalet-och-agenda-2030/


Teknik

CIRKULÄR EKONOMI
Temagruppen ”Cirkulärt byggande”
Smart Housing Småland har fortsatt arbetet med temagruppen 
för återbruk och återvinning inom byggande. Temagruppen är  
en plattform för industrin att diskutera frågeställningar och  
utmaningar inom cirkulär ekonomi. Under året har samtal 
genomförts samt två seminarier för att lyfta återbruk och 
återvinning inom våra respektive industrigrenar.

Seminarium om återbruk och  
återvinning av Glas och Fönster 
Den 3 november genomförde Mikael Ludvigsson från Smart 
Housing Småland (SHS) tillsammans med Lina Grund från RISE 
Glas ett föredrag om återvinning och återbruk av fönster och 
glas. Temat var ”Från värdekedja till värdecirkel”. Deltagare på 
seminariet var framför allt fastighetsförvaltare samt energi- och 
installationsföretag i Kronoberg. Mikael och Lina pratade bland 
annat om:

• Återvinning av glas
• Återvinning och återbruk av glasull och stenull
• Återvinning och återbruk av fönster
• Energiförbrukning glastillverkning
• Avfallshantering enligt miljöbalken

Deltagare på seminariet var framför allt fastighetsförvaltare 
samt energi- och installationsföretag i Kronoberg. 

Seminarium om cirkulärt byggande med temat 
Ökat återbruk – vad behöver kommunerna  
för att bli bäst?
Vid ett välbesökt digitalt seminarium arrangerat av temagrupps-
ledarna Carmen Cristescu och Mårten Västerdahl, RISE den 
25 november, presenterades goda exempel på hur kommunala 
återbruksstrategier kan realiseras i byggprojekt. Göteborgs stad, 
Malmö stad och Växjö kommun presenterade goda exempel 

samt konkreta handlingsplaner för hur återbruk i byggprojekt 
kan genomföras. Representanter från SKR och upphandlings-
myndigheten redovisade det pågående arbete som genomförs 
för att öka kunskap om återbruk och cirkularitet i upphandlingar, 
och därmed vilket stöd som kommer under närmaste tiden. 
Derome presenterade även sitt interna arbete med återbruk av 
byggvaror samt förstås det goda exemplet Hoppets förskola 
i Göteborg (och dess uppföljare) som blivit uppmärksammad 
som landets första klimatneutrala förskola.

Cirkulär utmaning resulterade i seger för  
digital demonteringsguide 
Under 2021 arrangerade projektet Cirkulära Kronoberg och 
Kalmar län (CRKKL) i samarbete med Smart Housing Småland, 
Vidingehem och Tengbom en kreativ workshop – Re:Bygg  
Hackathon, med utgångspunkt i en cirkulär utmaning. Syftet  
var att öka innovationskraften och bidra till förändring i bygg-
branschen. Totalt arbetade fem team under tre intensiva dagar 
med att ta fram lösningar för återanvändning, rekonditionering 
och återvinning på en industriell skala. 

De fem team som deltog i utmaningen fick välja mellan de tre 
utmaningarna; rivning med Stena Recycling som behovsägare,  
glas med Saint Gobain Glas och ombyggnad med Växjö  
Bostäder. Tävlingsbidragen bedömdes utifrån kriterierna cirkulär 
ekonomi, genomförbarhet, marknadsattraktivitet, innovation och 
generaliserbarhet. 

Det vinnande teamets lösning – som vann både juryns och 
publikens röster – handlade om att förenkla demontering och 
sortering på rivningsplatsen genom att märka byggnadsdelarna 
med en optisk kod som ger en demonteringsmanual direkt i 
mobilen. 

.
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BEHOVSINVENTERING
Under 2020 gjordes en enkät bland 62 företag i Småland och 
Halland inom trä och glasbearbetning. Finansiär var främst 
Smart Housing Småland men projektet fick även stöd av  
Region Halland. Rapport och analys lämnades in i januari 
2021. Den visade dock på ett behov av att fördjupa förståelsen 
av företagens behov och drivkrafter närmare. 

Behovsinventeringen fördjupades under hösten 2021 med tio 
djupintervjuer ledda av TräCentrum. Rapporten kommer under 
Q1 2022 med sitt resultat.

SJUKHUS I TRÄ –  
WEBBINARIER SAMT STÖD  
FÖR UPPFÖRANDE AV 
SJUKHUSBYGGNAD I TRÄ
Webbinarieserien om Sjukhus i trä fortsatte under våren 2021 
med tre seminarier för att belysa utmaningar och möjligheter 
med trä i komplexa byggnader som sjukhus. Bland annat 
lyftes det arkitektoniska och patientens välmående fram som 
drivkrafter för att använda träbaseradebyggnadsmaterial och 
interiörer i trä i sjukhusbyggnader. Samtal med regionala  
beställare om kunskaps- och kompetensbehov vid upphandling 
av sjukhusbyggnader har fortsatt under hösten. Målsättningen 

är att med insamlad kunskap och befintlig samverkans-
metodik skapa en plattform där regionala beställare deltar i 
en lärandeprocess med syftet att bli tryggare i upphandling  
av träbyggnadssystem och trämaterial för vårdbyggnader. 

Under Almedalen genomfördes ett samtal med temat Sjukhus 
i Trä – När byggs första och varför? Mellan Sjukhus i Trä – 
När byggs första och varför? mellan Stina Höök, Regionråd 
(M) Värmland, Jenny Mäki, White arkitekter, Frida Tjernberg, 
BTB Konstruktion, Mikael Jardeby, Byggdialog AB. Det 
mångfacetterade och konstruktiva samtalet handlade om 
utmaningen att uppföra ett större, komplext sjukhus i modern 
träbyggnadsteknik. Vad är det egentligen som krävs för att 
bygga ett sjukhus i trä – med alla dess krav på säkerhet,  
hantering av tung utrustning, trygg arbetsmiljö och hälso-
bringande interiörer. Smart Housing Småland presenterade  
redan i januari 2020 en förstudie om möjligheter och utma-
ningar i att bygga Sveriges första sjukhusbyggnad över två 
våningar med trästomme. Därefter har konferenser, webbinarier 
och insändare fortsatt diskussionen om vad som är möjligt 
och inte möjligt med trä, för en så komplex byggnad som 
ett sjukhus. Se hela det inspelade samtalet här eller läs en 
sammanfattning här.
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Psykiatriska kliniken i Nuuk i Grönland blir en märkesbyggnad 
i träbyggnadsteknik. Illustration: White Arkitekter

https://www.youtube.com/watch?v=mbcTleTcVfY&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=5
https://smarthousing.nu/kan-forsta-regionsjukhuset-i-trabyggnadsteknik-bli-verklighet-i-karlstad/


MODERN INDUSTRI
Målet för projektet är att stärka den svenska glas- och träindustrins 
förmåga att vara konkurrenskraftiga inom både styckes- och 
volymproduktion. Det är för Smart Housing Småland ett bredare 
satsningsområde med det kortsiktiga målet att starta ett eller flera 
pilotprojekt och på längre sikt utveckla en färdplan för strategiska 
utvecklingsområden och skapa större konsortier och projekt. Genom-
förda dailogmöten och samtal har under året fångat upp idéer som 
är under utveckling till projekt och ansökningar om finansiering för 
genomförande, men också projekt som håller på att genomföras. 
Projektledare: Lars Blomqvist, RISE. 

Robotautomation hos trähusföretagen 
I projektet undersöks förutsättningarna för robotautomation inom 
industrin för prefabricerade småhus. Behovet för bostäder är  
fortfarande hög i Sverige och många av de hus eller byggelement 
som tillverkas i fabriker kommer från en av de många små- och 
medelstora trähusföretag som har sitt säte i Småland. Arbetssätt,  
tillverkningsprocesser, produkter och målgrupper kan skilja sig åt 
för de olika företagen, men den i hög grad manuella tillverknings-
processen som inte ändrats mycket under de senaste åren har 
de gemensamt. Manuellt arbete innebär inte bara en stor risk för 
arbetsskador och högre sannolikhet för förslitningar hos personalen, 
utan också lägre produktivitet och kvalitet.

Projektet ska undersöka förutsättningarna för robotautomation inom 
industrin för prefabricerade småhus. Genom Tillväxtverkets initiativ 
”Robotlyftet”, som främjar automation och robotisering i små- och

medelstora företag, har framgångsrikt 100-tals automationsstudier 
i olika industrier och över 210 företag genomförts. Flera har gått 
vidare och startat robotiserings projekt, exempelvis inom möbel-
industrin, men i trähusindustrin har få eller inga företag genomfört 
automationsstudier. Projektet ska via åtta steg – enligt en 
”Automation Readiness Model”, genomföra en tydlig kartläggning av 
automationsstatusen i småländska trähusföretag. 
Projektledare: Steffen Landscheidt, Linnéuniversitet

Trävarulogistiklyftet 2025 
Enligt TMF – Trä- och Möbelföretagens undersökning ökade andelen 
trästommar i flerbostadshus 2019 till 20 procent. Ett starkt motiv 
till ökningen är ökade krav för minskade CO2-utsläpp vid bostads-
produktion från såväl offentliga som privata beställare.  
Trä användning ökar inte bara för byggnadsstommar utan också 
för fasadmaterial och inredning.

Forskning om bygglogistik har hittills inte generellt ägnat något 
större fokus på träbaserad industri i byggbranschen eller produktion 
av träprodukter. Projektet Trävarulogistiklyftet 2025 syftar till att 
skapa en plattform för företag i regionen som möjliggör kunskaps-
försörjning inom bygg- och trävarulogistik. Tanken är att under-
söka hur trävarulogistiken kan utformas för att möjliggöra bättre 
produktionsplanering så att den ökande efterfrågan av träbaserade 
varor kan tillmötesgås.

I förstudien ges företagen i regionen möjlighet att vara med och 
påverka framtidens trävarulogistik och resultat och affärsnytta 
kommer företag till nytta snabbare.
Projektledare: Micael Thunberg, Linköpings Universitet

Teknik
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Biobaserad lösull för minskad klimatpåverkan 
Byggnader i Sverige ska klimatdeklareras från och med 1 januari 
2022. Att klimatdeklarera alla byggnader är ett led i omställningen 
till ett hållbart och helst klimatneutralt byggande till år 2045.  
Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är 
ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från 
byggnader vid uppförande. Värmeisolering i byggnader består ofta 
av material med hög miljöpåverkan. Biobaserade isolermaterial 
kan reducera klimatpåverkan från nybyggnation av bostäder och 
andra fastigheter. Den aktuella förstudien är en fortsättning på den 
tidigare Smart Housing förstudien Automatiserad inblåsning av 
minerallösull i stället för mineralullsskivor. Möjligheten att använda 
biobaserad lösull med idag tillgänglig utrustning för blåsning 
av lösull i industriell produktion av trähus ska undersökas med 
avseende på parametrar som packningsgrad (densitet) och minimal 
eftersjunkning. Även egenskaper med avseende på brand ska 
undersökas.
Projektledare: Viktor Norbäck, RISE.

Nya biobaserade högtrycks- och lågtrycks  
laminat (HPL och LPL) för bygg-, möbel-  
och dörrindustrin
Högtrycks- (HPL) och lågtryckslaminat (LPL) är vanligt förekom-
mande som fasadmaterial och som ytmaterial till snickeri-, inred-
nings- och möbelkomponenter. HPL och LPL består av en eller flera 
lager kraftpapper ofta impregnerade med fenol-formaldehydharts 
(PF) som lamineras tillsammans under högre eller lägre tryck till  
en komposit med egenskaper lämpliga för utomhusbruk. 

Idag finns det en generell utveckling som innebär en övergång 
till biobaserade material inom samhällsbyggnadssektorn för att 
ersätta icke-bioförnybara, fossila material bland annat för att nå 
uppsatta klimatmål.

Hypotesen är att ett laminatpapper impregnerat med lignin,  
ligninderivat och andra biobaserade komponenter kan ge en  
mer effektiv impregnering samt ett starkare och mer homogent 
laminat.

Målet med en kommande förstudie med start 2022 är att demon-
strera tillverkning av 100 procent biobaserad HPL och LPL med goda 
egenskaper alternativt minimera användning av fossila komponenter 
avsevärt. Dessutom kan de framtagna resultaten användas som 
underlag för en större framtida ansökan med industriellt fokus och 
marknadsundersökning för användning av laminat.
Projektledare: Lars Blomqvist, RISE 

PLM-system för systemintegration och smart 
tillverkning i småhusindustrin
Byggsektorn befinner sig mitt i en intensiv period med digitalisering. 
Generellt i industrisektorn dominerar koncept som Industry 4.0 och 
Smart Manufacturing, med fokus på bland annat system integration. 
I tillverkande industrier nyttjas produkthanteringssystem som 
exempelvis Product Lifecycle Management (PLM), för att uppnå 
systemintegration och därigenom åstadkomma effektiva informa-
tionsflöden. 

För att småhusbranschen ska kunna effektivisera sin verksamhet 
ytterligare krävs stöd för integration mellan system som exempelvis 
konfiguratorer, CAD- och affärssystem. Det aktuella förstudie-
projektet syftar till att undersöka om systemintegration med hjälp 
av ett PLM-system kan vara en möjlig väg framåt till effektivare 
informationsflöden, vilket stödjer småhusindustrins ”digitaliserings-
resa”. Förstudien stödjer utveckling av kommande forskningsprojekt 
för att fortsätta utveckla trähusindustrins processer. 
Projektledare: Alexander Vestin, Tekniska Högskolan i Jönköping



FORSKARSKOLAN PROWOOD – 
EN DISPUTERAD DOKTOR  
OCH FLERA PÅGÅENDE 
DOKTORANDPROJEKT
Under 2021 firade forskarskolan ProWood att Roaa Salim  
disputerade den 12 mars med avhandlingen ”Exploring the 
Content and Process of Automation Decisions in Manufacturing 
System Development Projects – A Study in the Swedish Wood 
Products Industry”. Arbetet har genomförts tillsammans med 
Södra Wood AB och har undersökt de processer som leder till 
automationsbeslut och exemplifierar potentiella fallgropar för 
trämanufaktursindustrin. 

Fem andra doktorander fortsätter sitt arbete med att utveckla 
träindustrins produktionskapacitet samtidigt som de utbildar sig 
till forskare inom området. De kommer inom de närmaste åren att 
disputera och därefter kunna verka som forskare. Så här långt har 
förutom Roaa ytterligare fyra doktorander disputerat och arbetar 
nu med forskning och utveckling i olika former på företag och  
universitet som; RISE, Sogeti, Astra Zeneca och Jönköping 
University. 

ProWood är en industriforskarskola finansierad av KK-stiftelsen 
och de medverkande företagen och drivs av Jönköping University 
tillsammans med Linnéuniversitetet. Smart Housing stöttade 
arbete med att skapa forskarskolan och deltar i arbete i lednings-
gruppen och i resultatspridning.

Såddfinansiering 
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KOMPETENSVÄXEL INOM  
SKOG OCH TRÄ – KVIST
Utbildningsprojektet KVIST syftar till att sammanföra små-  
och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland 
med studenter/lärare/forskare från Jönköping University och  
Linnéuniversitetet. 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, gästföreläsningar, projekt, praktik eller 
examensarbeten, samt genom samarbete eller deltagande i 
forskningsprojekt.

Under 2021 har ett 20-tal företag inom trä och möbelindustrin  
tagit emot ett 40-tal studenter som gör praktik, skriver uppsatser 
och gör examensarbeten. Flertalet av företagen har aldrig haft 
någon samverkan med något lärosäte eller med studenter. 
Förhoppningen är att under våren 2022 komma i kontakt med 
nya men även befintliga företag som har möjlighet att ta emot 
studenter.

Vill ni som företag komma i kontakt med studenter för projekt-
arbeten eller examensarbeten så får ni gärna kontakta:
Malin Löfving, malin@tracentrum.se
Jenny Bäckstrand, jenny.backstrand@ju.se
Nina Albrecht, nina.albrectht@lnu.se 

KVIST är ett treårigt samverkansprojekt mellan projektägaren 
Träcentrum, samt projektparterna Jönköpings universitet och 
Linnéuniversitetet. Projektet medfinansieras av ERUF, Region 
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Smart 
Housing Småland stöttade projektet under ansökansarbetet och 
är representerad i projektets styrgrupp.

Såddfinansiering
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Linnéuniversitetets skakdon på plats för att skaka igång husetEken i Mariestad, augusti 2021. 

Höga byggnader i trä – hur uppför de sig när  
de utsätts för vindbelastning?
En viktig frågeställning när man projekterar och dimensionerar ett 
högt hus i trä är hur det rör sig vid vindbelastning. I ett europeiskt 
forskningsprojekt projektet DynaTTB (Dynamic Response of Tall 
Timber Buildings), finansierat via ERA-Net ForestValue, studerar 
man hur ett flertal höga hus med trästomme uppför sig vid  
dynamisk belastning. Syftet med projektet är att öka kunskapen  
för att bli bättre på att förutsäga beteendet för framtida byggnader.

Projektet är unikt genom ansatsen att använda stora skakdon för 
att, med kända krafter, få byggnaderna att vibrera och sensorer  
används för att i ett antal punkter mäta hur byggnaden rör sig.  
Totalt har denna typ av vibrationsmätningar genomförts i åtta 
flervåningsbyggnader i trä i Europa. Inom projektet har man kunnat 
mäta vid vilka frekvenser byggnaderna vill svänga, hur de då svänger 
samt vilken dämpning trästrukturen i byggnaden ger. Byggnaderna 
är allt från fyra till arton våningar med flera olika byggsystem som 
kan användas för höga hus i trä.

I Sverige undersöktes sjuvåningshuset Eken i Mariestad. Byggnaden 
ägs av Mariehus, har ritats av Murman arkitekter och byggts av 
Stenmarks bygg med en bärande limträstomme från Moelven 
Töreboda. Stommen består av limträbalkar och -pelare stabiliserade 
med limträfackverk och bjälklag av förstärkta LVL-skivor. 

Under en vecka i oktober 2021 installerades närmare 30 accelero-
metrar för att kunna mäta de rörelser i byggnaden som genererades 
av skakdonet. Skakdonet är en nyinvestering på Linnéuniversitet. 

Mätningen utfördes av Anderas Linderholt vid Linnéuniversitet 
tillsammans med Pierre Landel och Marie Johansson från RISE. 

Mätkampanjen visade att det är möjligt att skaka byggnaden och 
mäta vibrationerna för att kunna visa hur byggnaden rör sig.  
Rörelserna i byggnaden var dock så små att de knappt var kännbara 
för en människa som vistades i byggnaden, vilket stämmer bra med 
förväntat resultat. Resultaten visar också att byggnaden är styvare 
än de beräkningsmodeller som användes vid dimensioneringen av 
byggnaden. Detta skulle medge en slankare konstruktion. 

Pierre Landel genomför också sin forskarutbildning inom projektet 
under handledning av Andreas Linderholt. Inom doktorandprojektet 
är fokus på de stabiliserande fackverken och hur man på bästa sätt 
modellerar dessa med avseende på dynamiska egenskaper.
DynaTTB projektet kommer att avslutas under 2022 och då 
kommer en guideline för dimensionering av höga byggnader i trä i 
bruksgränstillstånd, för att underlätta dimensionering av framtida 
höga byggnader i trä, ha tagits fram. 

Läs mer på www.dynattb.com där projektet i sin helhet liksom 
löpande nyheter om vad som händer i projektet presenteras.  
I projektet medverkar forskare från NTNU i Norge, InnoRenew och 
University of Ljubljana i Slovenien, CSTB i Frankrike, University of 
Exeter i Storbritannien förutom LNU och RISE i Sverige. Flera industri-
partner bidrar även med sin erfarenhet och byggnader att mäta.

Smart Housing initierade forskning på området Höga hus i trä 2015 
och därefter har ett flertal forskningsprojekt genomförts inom olika 
områden kopplade till byggsystem, brand, akustik och dynamik. 



10N indenter-avtryck i glas med fyra tydliga sprickor i hörnen på  
avtrycket. Foto: Lina Grund, RISE Research Institutes of Sweden.
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ÖCAAP – ÖKAD CIRKULÄR  
ANVÄNDNING AV PLANGLAS
Planglas används i flera olika sektorer men ungefär 80 procent av 
det som produceras i Europa används till byggnader och cirka 15 
procent används i fordonsindustrin. Det mesta av använt planglas, 
tex fönsterglas och bilrutor, tas idag inte tillvara. I Europa produceras 
årligen 10 miljoner ton och i Sverige deponeras det mellan 10 000 
– 20 000 ton planglas varje år. Den del som återvinns idag används 
till tillverkning av glasull och förpackningar. Varken glasull eller 
förpackningsglas går att återvinna till nytt planglas, vilket förhindrar 
det cirkulära flödet. För att uppnå ett cirkulärt flöde är det mest 
fördelaktigt att en viss typ av glas återvinns till samma typ. I den 
aktuella studien undersöktes därför vad som skulle krävas för att 
kunna återvinna planglas till nytt planglas. De största internationella 
företagen inom branschen har som målsättning att ha ökat andelen 
återvunnet glas i sin produktion till nivåer runt 50 procent år 2025.

Praktiska och juridiska hinder för en cirkulär användning av planglas 
har identifierats i projektet, ett systemkoncept för en återvinnings-
kedja har tagits fram och både en ekonomisk och miljömässig 
hållbarhetsanalys har gjorts för konceptet. Samarbetspartners i 
projektet är aktörer i alla led i återvinningskedjan, från rivning till 
planglasproducent och fönstertillverkare; RIVAB, RagnSells, NCC, 
IKEA, Inwido, Knivsta Kommun, Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM), Södertörns Högskola, LNU, Saint Gobain samt RISE.

Hållfasthetsklassificering av planglas för  
bättre kvalitet
I några år har RISE Glas (f.d. Glafo – Glasforskningsinstitutet), 
Acoustic Agree och Lunds tekniska högskola tillsammans arbetat 
med att ta fram en icke-förstörande metod för att kunna bestämma 
hållfastheten för glas. I dagsläget finns endast förstörande metoder 
för att bestämma hållfastheten för planglas. Den stora spridningen  
i hållfasthet av planglas medför behov av stora säkerhetsfaktorer  
vid dimensionering av planglasprodukter för att säkerställa att 
risken är minimal att glaset går sönder. Resultatet blir att onödigt 
mycket glas används. Det finns inte heller idag någon metod som 
kan mäta att glaset faktiskt har eftersträvad designhållfasthet. Det 
finns därför många skäl, både miljö- och kvalitetsmässiga, till att 
utveckla en icke-förstörande metod till att bestämma hållfastheten 
av planglas. 

Projektet är ett samarbete mellan RISE Glas, Lunds tekniska högskola 
och Acoustic Agree. Syftet med projektet är att ta fram en icke- 
förstörande provningsmetod för att bestämma hållfastheten hos glas. 

Kommentarer från medverkande
Acoustic Agree ser mycket positivt på det här sättet att samarbeta 
tillsammans emellan företag, universitet och institut. I projektet har 
metoder kunnat utvecklas och anpassas att fungera på glas som inte 
är ett material som normalt brukar kontrolleras.

Det genomförda arbetet kan vara inledningen till nya marknads-
segment, dels för de som utför inspektioner och kontroller men fram-
för allt för glastillverkarna. Produkter av planglas kan kvalitetsklassas 
och säkerställas vara ”defektfria”. Glastillverkande företag som 
använder kontrollmetoden kan öka sin konkurrenskraft mot andra 
tillverkare som inte genomför denna typ av kvalitetssäkring.

Kent Persson på Lunds universitet menar att med den nya metoden 
kan lastbärande glas sorteras så att det planglas med högst hållfast-
het kan användas i tillämpningar och konstruktioner där glaset måste 
uppfylla en viss hållfasthet som för exempelvis räcken, balustrader, 
trappor, fasader, pelare och balkar. Med ökande krav på att minska 
den energimängd som krävs för att ta fram byggnadsmaterial är 
det viktigt att öka materialutnyttjandet. Med den nya metoden kan 
tunnare, lättare glas med bibehållen styrka användas. 

Det kan också komma att ställas krav på en ökad andel av återbruk 
av planglas för att klara framtida miljökrav. Det kan exempelvis vara 
glas från fasader som återanvänds. Kvaliteten för det glaset behöver 
fastställas, vilket innebär att icke-förstörande provningsmetoder blir 
väldigt viktiga.
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ALMEDALSVECKAN 2021 
Den 5 juli 2021 deltog Smart Housing Småland i Almedals-
veckan. Magnus Falk och Tomas Nord från Smart Housing  
Småland modererade under dagen sju webbinarier där aktuella 
frågor inom samhällsbyggande, träbyggandets utveckling och 
villkoren för framtidens boendemiljöer diskuterades. Medverkande 
talare i webbinarierna var ett 20-tal personer från näringslivet, 
akademin och politiken. 

Dagen blev intensiv och många intressanta samtal fördes. 
Det är också möjligt att titta på webbinarierna i efterhand via 
Smart Housings YouTube kanal. Det finns också sju artiklar som 
sammanfattar innehållet i webbinarierna publicerade på Smart 
Housing Smålands hemsida och på LinkedIn. Under veckan och 
under hösten har över 1000 visningar registrerats totalt för alla 7 
filmerna.

Regionalt och kommunalt byggande med trä
Vid webbinariet diskuterades klimatfrågan inom samhällsbyggande 
och regionala och kommunala initiativ tillsammans med med-
arrangören Trästad Sverige och dess ordförande Helene Hellmark 
Knutsson, Landshövding i Västerbotten. Här medverkade också 
två representanter från kommunerna: Fredrik Lindblad, Växjö 
kommun och Lars Vikinge Linköpings kommun. Tomas Nord från 
Smart Housing Småland ledde de intressanta diskussionerna  
med utgångspunkten i vilken roll de offentliga aktörerna intar  
och därtill driver på för ökad fokus på klimatprestandan i 
bygg processerna i kommun och region? Vilka utmaningar och 
möjligheter har de för att agera? Vilka lärdomar kan vi ta från de 

som gått i bräschen? I takt med ett ökat fokus på klimateffektivt 
byggande på internationell och nationell nivå, ser vi fler och fler  
regioner och kommuner utveckla strategiska dokument och  
policys för att lyfta och påverka hållbarhetsaspekter i det befintliga 
och kommande byggandet och boendet.

Se hela det inspelade samtalet här eller läs en sammanfattning 
här.

Klimatdeklarationer – Hur förberedda är  
byggbranschen för omställningen?
Sverige blir ett av de första länderna i världen som inför klimat-
deklarationer för byggnader den 1 januari 2022. Detta faktum 
var en viktig utgångspunkt för webbinariet och under ledning av 
Tomas Nord, Smart Housing Småland så fick åhörarna ta del av 
presentationer och diskussioner med medverkan från Alexandra 
Hagen, VD för White Arkitekter, Urban Blomster, Södra Skogsägarna 
och Jessica Strid, Energikontor Norra Småland. När det gäller 
klimatdeklarationerna så har Boverket på uppdrag av regeringen 
redovisat en plan för hur kraven inom samhällsbyggnadssektorn 
kommer att skärpas successivt till år 2045, då målet om klimat-
neutralitet i kommunernas verksamhet ska vara uppfylld. Vid 
seminariet diskuterades den högintressanta frågan om hur  
beställare och leverantörer förväntas ställa om inför successivt 
skärpta krav på att klimatdeklarera CO2-påverkan från starten 
2022 till 2045 och vilka reaktioner som är att vänta från marknaden.

Se hela det inspelade samtalet här eller läs en sammanfattning 
här.

Almedalen

https://www.youtube.com/channel/UCWFpdydDd0xdhzcp4azXEtg
https://www.youtube.com/channel/UCWFpdydDd0xdhzcp4azXEtg
https://www.linkedin.com/company/smart-housing-sm%C3%A5land/
https://www.youtube.com/watch?v=hcffEEAUYmI&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=4
https://smarthousing.nu/sverige-intar-redan-en-ledande-europeisk-roll-inom-modernt-trabyggande-men-annu-aterstar-viktiga-utmaningar-i-regioner-och-kommuner/
https://www.youtube.com/watch?v=jgwkk8Zw8vA&list=PLFZhNxQaENnRwtZq63BDZqJFkGN-1KfF-&index=7
https://smarthousing.nu/byggnader-ska-klimatdeklareras-fran-2022-hur-forberedda-ar-egentligen-byggaktorerna/


Mässor och utställningar 

Smart HouSing Småland  29

WOOD BUILDING NORDIC – 
SEPTEMBER 2021
Wood Building Nordic är en årligen återkommande konferens och 
som under 2021 genomfördes som ett flerdagars webbinarium 
med Linnéuniversitetet som huvudansvarig och Smart Housing 
Småland som sponsor. Temat var ”Growing beyond being a  
challenger”, som visade goda exempel på träbyggandets 
utveckling från nyhet till att vara ett konkret konkurrenskraftigt 
alternativ i de flesta byggnadstyper. Smart Housing Smålands 
verksamhet och resultat har bidragit till utveckling och kon-
kretiserades i den inspirationsfilm som visades. Smart Housing 
Småland och parter medverkade i flera av konferensens sessioner.

TRÄHUSDAGEN
Pandemin gjorde den årligen återkommande Trähusdagarna 
annorlunda när arrangörerna beslutade att Trähusdagarna 2021 
skulle genomföras som ett digitalt webbinarium och bara under 
en dag, den 10 mars. 

Sammanlagt bjöd arrangörerna på 13 föredrag inom de fyra 
fokusområdena; Energi & Innemiljö, Klimat, Regelverk och 
Trender. Eventet lyckades samla många intressanta föredrag 
med ytterst sakkunniga föredragshållare. Under webbinariet 
fanns det möjlighet till att ställa frågor via en chattfunktion till 
föredragshållarna eller till en expertpanel.

Trähusdagarna är ett samarbete mellan RISE, TMF och Smart 
Housing Småland och syftet är att sprida information om 
branschrelaterad forskning, teknik, trender och regelverk samt 
inspirera branschen med intressanta föredrag kring aktuella 
ämnen. 

Här kan du läsa mer om några av de föredrag som hölls.

HÅLLBARHETSDAG I HALLAND 
I November arrangerade aktörerna Varbergs kommun, Derome, 
Coompanion och CSR Väst den återkommande konferensen 
kring hållbarhet inom främst näringslivet. Inför cirka 200 
besökare på Arena Varberg och cirka 100 besökare online höll 
tre huvudtalare föredrag på förmiddagen. På eftermiddagen 
genomfördes fyra olika övningar i mindre grupper. Smart 
Housing Småland medverkade på Deromes så kallade hackaton 
om hållbart byggande. Ett fyrtiotal gäster var inbjudna och 
Derome presenterade några olika målbilder som skulle utvecklas 
tillsammans under dagen. Fokusämnena vid de åtta olika 
diskussionsborden varierade mellan kommunikation, grund-
läggning, byggplatsen, social hållbarhet, delningsekonomi till 
ekosystemtjänster etc. Efter tre intensiva timmar, lämnades det 
in tankar och förslag för vidare utveckling av Derome. De bjöd 
sedan in gästerna till återkommande kortare avrapporteringar 
under 2022.

Hållbarhetsdag i Halland.

https://smarthousing.nu/annorlunda-trahusdag-bjod-pa-intressanta-foredrag/
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Dialog med riksarkitekt Helena Bjarnegård.

SOCIALT BYGGANDE –  
KONFERENS 2021 
Smart Housing Småland var engagerade i ett samtal vid den nationella 
konferensen Socialt Byggande, som anordnades på Garveriet i Floda.  
Konferensen samlade cirka 200 deltagare och hade tre övergripande 
områden som teman; Civilsamhällets egen förmåga, Inkludering och 
integration samt Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer. Magnus 
Falk, projektledare från Smart Housing Småland deltog under dagen.

Konferensen tog ett helhetsgrepp av det sociala boendet i dess olika 
former samt möjligheten att sprida erfarenheter och dela kunskaper 
inom området. Socialt byggande är ett samlingsbegrepp som rymmer 
ett spektrum av fenomen som sträcker sig från organiserat modernt 
självbyggeri till bogemenskaper och kooperativa hyresrätter. 

Smart Housing Småland (SHS) medverkade i ett seminarium med 
rubriken New European Bauhaus - plattform för socialt byggande samt   
deltog också i det efterföljande panelsamtalet tillsammans med andra 
formella Bauhaus-partners; RISE, Viable Cities, Rådet för Hållbara 
Städer, m. fl.

SHS presenterade sitt arbete i stort kopplat till ”socialt byggande”, 
genom att stödja utveckling av prisvärda och kvalitativa bostäder och 
den aktuella kopplingen New European Bauhaus. Med sig hade SHS 
från delprojektet Metadesign i det tidigare SHS projektet BOOST  
(Boende och Bostadsutveckling för Stärkt Tillväxt) delprojektledaren 
Åsa Olsson, Linnéuniversitetet. Arbetet i har aktualiserats i och med 
New European Bauhaus initiativet och behovet av inkluderande  
processer för att utveckla framtiden livsmiljöer. 

Utställning Form & Design – Define & Refine

DIALOG MED RIKSARKITEKT  
HELENA BJARNEGÅRD 
Den 23 november träffade Helena Bjarnegård, riksarkitekt på 
Boverket, och Maria Arnholm landshövding i Kronobergs län, 
tillsammans med Leila Aalto länsarkitekt i Kronobergs län 
ledande företrädare för hållbara livsmiljöer i länet.

Syftet för mötet var att utforska hur man från Kronobergs 
län på olika sätt kan bidra till framtidens hållbara livsmiljöer. 
Riksarkitekt Helena Bjarnegård gav en bild av den nationella 
inriktningen för arbetet med hållbara livsmiljöer. Kirsi Jarnerö 
processledare på Smart Housing Småland, Christel Gustafsson, 
regional utvecklingsdirektör i region Kronoberg, och Maria 
Arnholm och Leila Aalto gav inspiration kring pågående verk-
samhet som kommer att bidra till hållbara livsmiljöer, smarta 
materialval och en hållbar livsstil i städer och landsbygder. 
Samverkan pågår för att etablera en samhällsbyggnadsmässa 
i regionen för att öka boendeattraktiviteten i länet. 

Länets alla kommuner deltog med representanter för planering 
av den byggda miljön i samtalet om hur aktörer i länet kan 
hjälpas åt för att förstärka arbetet för livskraftiga och hållbara 
livsmiljöer. Gemensamt för samtalen i de fem grupperna var 
vikten av att utgå från platsens förutsättningar och ”tillsam-
mansarbete” dvs samverkan i det offentliga, näringsliv och 
forskning, men framför allt med medborgarna.
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BALTIC SEA REGION 
Baltic Sea Region (BSR) är det samlande begreppet för Östersjö-
regionen som inkluderar Sverige, Finland, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen och Tyskland – dvs Länderna kring Östersjön. 
Smart Housing deltar sedan ett antal år i aktiviteter som  
arrangeras i andan av samverkan inom BSR. Under 2021 
deltog SHS bland annat i seminarier som handlade om hur 
myndigheter och organisationer kan använda EU:s Strategi  
för Östersjöregionen som ett verktyg för sitt strategiska 
utvecklingsarbete i relation till den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

KRONOBERG – NORTH KARELIA
Region Kronoberg och den finska regionen Norra Karelen har 
liknande uppbyggnad som Baltic Sea Region och utifrån ett  
samhällsperspektiv möter de liknande utmaningar. Norra Karelen 
har en bas i skogliga näringar och omfattar 13 kommuner 
sedan 2021 med en tydlig central kommun Joensuu som även 
har ett universitet med skoglig inriktning. Kronoberg har en 
liknande struktur med ett färre antal kommuner men Växjö 
kommun i en central roll med Linnéuniversitetet som akademisk 
kunskapsnod för skogs- och trärelaterad forskning. Under 
2021 har Smart Housing deltagit inledande samtal för att öka 
samverkan mellan de två regionerna. SHS har tidigare kontakter 
med Business Joensuu som är Joensuus science park. 



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.

http://www.smarthousing.nu
https://comm.ri.se/b/v?subscribeto=61&ucrc=73A8B7C12A
https://www.linkedin.com/company/smart-housing-sm%C3%A5land/
mailto:info%40smarthousing.nu?subject=

