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2. Sammanfattning 
En förstudie har genomförts under oktober till januari 2023 ledd av Magnus Falk. En arbetsgrupp har 
mötts digitalt en handfull gånger och några externa möten har genomförts med olika målgrupper.  
 
Rapporten föreslår att en Småländsk trähusskola återupptas under våren 2023 med stöd av SHS och 
Smålands Skogs- och Trästrategier och TräCentrum i Nässjö. Parallellt söks pengar för att kunna 
genomföra den och utveckla den för hösten och kommande år. Det finns ett intresse för att i steg två 
göra den mer nationell med stöd av /i samarbete med bland andra Trästad Sverige och TMF. 
  
Formen för Trähusskolans träffar är i huvudsak digital men med möjligheten till fysiska träff varje 
år/upplaga.  
Längden per digital träff bör inte vara över 1,5 timmar.  
Huvudmålgrupp bör primärt vara beställare inom privat och offentlig sektor. Här är det dock öppet för 
alla intresserade att delta från hela värdekedjan. I den konjunkturcykel vi nu gått in i behöver 
träbyggande främjas och aktörernas fortsatta fördomar om träbyggande behöver informeras bort.  
Kronoberg/Kalmars modell med 6 träffar förordades med möjligt tillägg om förvaltning som extra 
tema. En arbetsgrupp bör formas snarast för att börja planera de första träffarna samt söka 
ekonomiska resurser för att kunna få utbildningen att fungera långsiktigt.  
 

3. Bakgrund 
Utbildningar har genomförts senaste åren innan och under Coronan kallade Trähusskolan, i 
Småland. Dessa behöver utvecklas och samköras för höjd kvalité och effektivitet.  
 
Problemområde: Hålla kvar skapat lärande av tidigare trähusskolor samt hitta koordinering av 
liknande insatser i Smålandsregionen. Hur kan en flerstegs utbildning höja kunskapen om hållbart 
byggande i allmänhet och träbyggande i synnerhet? 
 
Det tidigare syftet med utbildningen var att – Stärka hållbart byggande, med fokus i trä, hos relevanta 
målgrupper.  
Utbildningens tidigare målgrupp(er) - Bredd för vissa träffar med främst beställarna i fokus, både 
privat och offentliga byggherrar. Övriga intressenter är välkomna och medverkat i olika grad. 
 
Format på utbildningen har diskuterats. Jönköping körde fysiska träffar fram till Coronan kom då den 
slutade genomföras. Kronoberg/Kalmar körde sin helt digitalt.  
Smart Housing Småland har oktober till januari drivit en förstudie genom Magnus Falk som haft 
dialog och samlat en arbetsgrupp samt genomför en workshop och en digital enkät.  
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Ämnesområden 

6 träffar per version planerades tex av Kronoberg/Kalmar 2020-2021.  

Seminarie 1,Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen? 

Seminarie 2, Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad. 

Seminarie 3,  Teknik, material, och risker med träbyggnad. 

Seminarie 4, Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader 

Seminarie 5,  Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen 

Seminarie 6,  Hur ökar vi återbruket, Energieffektivisering och träbyggnation vid ROT 

Jönköping genomförde 4 träffar innan Coronan 
 

Projektparter i förstudien 

Energikontor Norra Småland – Linda Gladh 

TräCentrum – Anna Werbitsch Arnell  

Region Kronoberg – Magnus Hellgren 

Trästad Sverige – Jessica Becker 

Anders Isaksson, Smart Housing Småland 

 

4. Metod 
Omvärldsanalys 
Projektledaren har ringt under oktober och november till en mängd aktörer i systemet för att höra om 
historik och intresse för en framtida Trähusskola. 
Goda Hus, Stefan Olsson 
Trästad Sverige, Jessica Becker 
Energikontor Norra Småland, Linda Gladh 
Länsstyrelsen Jönköping, Annica Pers Gustafsson, 
Energikontor SydOst, Christel Liljegren och Stefan Olsson 
Sustainable Småland, Olivia Thim 
TräCentrum, Anna Werbitsch Arnell, 
Smart Housing Småland, Anders Isaksson, Jimmy Johansson 
Derome/CBBT, Anders Carlsson 
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Arbetsgrupp 
Fyra arbetsgruppsmöten genomfördes under november och december för att samla in historik, 
utvärdering och skissa framåt. Även förberedelser för en workshop gjordes av arbetsgruppen. 
 
Workshop 
Genomfördes den 20e december under 2 timmar med 6 deltagare samt delar av arbetsgruppen.  
 
Avstämning med industrin 
Genomfördes digitalt den 17e januari med Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet och Anders 
Rosenkilde, TMF.  
 
Enkät  
Ett fåtal svar kom in mellan 16 december och 23 januari. Alla ville främja beställarna och någon ville 
hjälpa alla aktörer. Digital version var förordat av alla.  
 
Möte med VGR  
Jenny Sjöstedt, hållbarhetsstrateg VGR, den 31a januari.  
Hon ser värden av olika former av kompetenshöjning i systemet men vill närmare utvärdera hur den 
föreslagna insatsen kan höja det klimatsmarta byggandet i VGR. Hon ser gärna en nationell 
samordning där de  kanske kan vara en del.  
 

5. Slutsatser 
Förstudien om att identifiera förutsättningar för en framtida Trähusskola har givit följande resultat 
Behov: Kunskap riktad till beställarledet. Viktigt att det finns någon som sprider kunskap och inte bara 
samlar in. 
 
1 Behov 
Det finns önskemål och behov av ytterligare kunskapsspridning av hållbart byggande med 
biobaserade materia i Småland men sannolikt även nationellt. Föreläsningar till goda exempel visas i 
varje träff för bredd på kunskapsspridningen.Behovet finns egentligen över hela landet.   

 
2 Målgruppen  
är i första hand de som beställer nya byggnader, fastighetsägare, och byggherrarna. Sekundärt är det 
hela leverantörskedjan från arkitekter till underleverantörer som skall leverera konkurrenskraftiga 
byggsystem till installationer.  
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3 Organisering  
av en Småländsk Trähusskola bör fungera väl med en arbetsgrupp från minst 3 organisationer och 
en mix av finansieringskällor från inkind, regionalt stöd till externa sökta medel. 
 
4 Aktörer 
En grundversion om 4-6 utbildningsdelar tas fram. I en arbetsgrupp hoppas vi på en handfull 
organisationer: 2 energikontor, Regionerna via skogsstrategin, TräCentrum, Trästad, SHS och 
kanske någon mer.  
I en referensgrupp som spelar in till ämnen/talare och kan sprida inbjudan kan listan göras ganska 
lång.  
 
 
5 Geografi 
Vi prioriterar i fas 1:  Småland som kärna. Bjuda in brett nationellt till digitala träffar via befintliga 
kontakter.   
Målgruppen är bred men främst att få beställare att komma. Men även arkitekter, konstruktörer, 
entreprenörer är välkomna för att skapa ett bra diskussionsklimat. Förslag till en fas 2- 2024:  Kan 
breddas i små eller stor nationellt steg. Sannolikt kan Trästad Sverige ta en stor roll i att sprida 
utbildningen direkt och via de 5 regionala noderna som de startat 2022.   
 
 
6. En organisation koordinerar inbjudan, webbsändning/lokal och anmälan, en organisation håller i 
ekonomin med externa finansiärer och partners som bidrar ekonomiskt. En tredje fokuserar på 
föreläsare och medverkande aktörer i programmet.  
 
7. Budget  
och finansieringsförslag för genomförande för fas 1 våren 2023 
blir SHS huvudfinansiär och hösten av Smålands Skogsstrategi samtidigt  
som det sökt andra medel från regioner, utv. finansiärer till sponsorer jämte branschorganisationer 
som TMF, i cash till Inkind. Vi skall undersöka om projekt som Omställningslyftet, Kompetenslyftet 
och Produktionslyftet kan under och efter varje upplaga kan stödja målgruppen.  
 
8. Format 
Huvudmodellen vid digitala träffar är 1 till max 1,5 timmars program med en kort paus. Fysiska träff 
kan vara upp till 6 timmar med program. 
 
Kombinerar digitala verktyg med fysiska möten har varit hypotesen. Resultat av tidigare insatser samt 
förstudien lyfter att: Gärna mix av digitala och enstaka fysiska studiebesök.  
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9. Steg 2 
Att utveckla på sikt kan vara en Hybrid där man kan samlas på en plats per medverkande län för att 
ha lokala samtal om temat för dagen och för att få värden av att ses fysiskt. Möjligt med enstaka 
studiebesök så som i tex Växjö där det finns många träbyggnader som en final per upplaga. Ev 
regionala studiebesök i prefab trähusfabrik. 
 
Detta arbete lägger grunden till att utveckla en utbildningsplattform med filmer och utbildningsmaterial 
längre fram. 
 
 

6. Framtida arbete 
Tillsätta en arbetsgrupp som planerar de första kursmomenten och söker externa medel för att få det 
livskraftigt över tid.  Här kan Smart Housing Småland vara verksamma fram till sista juni 2023 när vår 
finansiering avvecklas.  
Söka medel för en flerårig satsning som kan bli nationell. 
 
Rapporten lämnas till Smart Housings referensgrupp och styrelsemöte i mars.   
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Bilaga 1 
Noteringar från Workshop 20 december om Trähusskola 
6 deltagare utanför arbetsgruppen: Jkp kommun, HSB Göta, Reg Kalmar, Afry, Fastighetsägarna, 
TräCentrum. Totalt 11 deltagare. 
  
Målgrupp: 
Flera framförde argument för att olika träffar bör ha olika huvudmålgrupper: offentlig sektor, arkitekter, 
konstruktörer, byggherrar i privat & offentlig sektor, förvaltare mfl. Men att träffar är öppna för alla 
intresserade. 
  
Innehåll:  
Många uppskattade de 6 teman som Kronoberg/Kalmar redovisade som har en kronologi från 
detaljplaner i kommuner via tekniska frågor till Hållbarhet/återbruk. Se bilaga.  
Nytt som framfördes var:  
Förvaltning/underhåll – flera önskade kunskap i vad som är speciellt vida trä i stomme till fasad.  
Projekteringsfasens unikitet vid träbygg-system med vikt av många kompetenser i tidiga faser. 
Hybridkonstruktioner med kombination av betong och trä efterlystes.  
Gärna goda och mindre goda case att kunna referera till.  
  
Formen: 
Fördelar och nackdelar med fysiskt, hybrid och digitalt diskuterades flitigt.  
Majoriteten förordade digitala träffar på 60-90 minuter.  
Flera önskade studiebesök om minst 4 timmar för att lära av uppförda byggnader med beställare och 
entreprenör på plats.  
Även önskemål om att spela in presentationer och ha på en hemsida för framtida deltagare.  
Argument framfördes om att spara lite plats för ”aktuella ämnen” som kan dyka upp varje år.  
  
Roller bland deltagarna:  
Alla var villiga att sprida inbjudningar i sitt nätverk.  
Flera var öppna för att medverka till att själva eller i sitt nätverk bidra med föreläsare inom sina 
kompetenser.  
  
Vid noteringarna 
Magnus Falk,  
SHS 
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SMART HOUSING SMÅLAND 

– INNOVATIONSARENA FÖR LIVSMILJÖER I GLAS OCH TRÄ 

 
Genomförandeorganisationerna RISE, Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum i 
Nässjö i Smålandsregionen. I samverkan ingår förutom finansiärerna representanter från näringslivet 
genom OBOS, Tengbom, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä och 
möbelföretagen, Sveriges Träbyggnadskansli, Glasbranschföreningen, Glasforskningsföreningen 
Glafo och dessutom de tre länens Länsstyrelser. Utöver detta sker samverkan med andra universitet, 
innovationsplattformar och samverkanskluster både nationellt och internationellt. 
 
 
 
 
 

Finansieras av: 

 
 

  

 

 
Koordineras av: 
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