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Bygga med trä - varför…? 



Ett argument räcker … 



6 H2O + 6 CO2 +        →  

  

C6H12O6 + 6 O2 



Bild: Skogsindustrierna 



Nya material, system och 

processer i byggandet för 

ökad konkurrens 



 



 



Ny kunskap för ett effektivt 

utnyttjande av våra resurser 



Struktur 

  



 









Institutionen för teknik 

• Trärelaterad forskning vid flera avdelningar 
– Byggteknik  

• Träbyggnadsteknik, trämekanik 
• Energi- och klimateffektiv byggd miljö 

– Skog och trä 
– Bioenergi 
– Maskinteknik  



Träbyggnadsteknik – Vad och varför? 

• Träbyggande 
– Flervåningshus i trä (boende, kommersiella lokaler) 

• Vårt klimat – vår miljö 
– Hållbart byggande, energi, klimat och miljö 

• Sveriges basnäringar 
– Ökad vidareförädlingsgrad, kunskap i företag (och i produkter) 

• Regionens motor 
– Arbetstillfällen, studenter, kompetens 

• Byggbranschens struktur – industriellt byggande 
– Konkurrens – priset för att bo? 

• Träets inneboende egenskaper 
– Starkt, vackert, lätt 



Träbyggnadsteknik – Från material till byggnad 

• Forskning om 
• Material och processer 

– Hur starkt? Hur styvt? Hur går det sönder? Sortering av 
konstruktionsvirke 

• Byggkomponenter och förband 
– Balkar, bjälklag, väggar 
– Hur sammanfoga? Hur starkt? (mekaniska förband, limmade förband) 

• Byggnader 
– Hur dimensioneras för hela byggnadens stabilitet? 
– Hur sprider sig ljud och vibrationer? 
– Energieffektiva byggnader, byggandets klimatpåverkan 

• Metoder 
– Experimentella och numeriska metoder kompletterar varandra 



Metoder – Beröringsfri mätning/Datorberäkning 

 

Provning och beräkning: 
Generella metoder för 
ny kunskap / produktutveckling 



Innovativa produkter och processer 

 

1 Sönderdelning 3. Limning 4. Klyvning 5. Torkning 

2. Sortering 

Våtlimning 

Ökat  
värdeutbyte 



  

  Klass Andel som 
klarar kravet 

Utbyte, perfekt 
maskin 

Utbyte,  
i produktion 

C18 100% 100% 100% 

C24 100% 100% 100% 

C27 97% 100% 98% 

C30 92% 92% 69% 

C35 81% 67% 11% 

C40 68% 45% 4% 

C45 50% 23% 0% 

C50 37% 12% 0% 

(Ziethen, 2006) 

Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke… 



Ett forskningsområde 

• Nya metoder för hållfasthetssortering 

• Baserade på  

– noggranna mätningar av virkets struktur (fibervinkel, 
kvistar) 

– nya metoder för mätning av  dynamiska egenskaper 

• Beräkning av varje virkesstyckes egenskaper 

• Mål 

– Kunna ta fram rätt kvalitet 

– Kunna ta fram högre kvalitet med bra utbyte 



Glas och trä i samverkan – 
innovativa produkter 

 Ny kunskap – produkter med  

mervärden – nya möjligheter  

för arkitekten och nischade företag 











Svikt och vibrationer – mätningar 
och beräkningar 

 

Ny kunskap – nya metoder för  

ingenjören – nya möjligheter att 

bygga stort i trä 



Vad vi vill förändra ... 

• Det traditionella tänkandet i sågverksindustrin 
– Volym, produktionstakt 

– Logistik (intern och extern), lagerhållning 

• Nya möjligheter 
– Byggprodukter och byggsystem 

– Högre grad av vidareförädling 

– Bättre utnyttjande av råvaran 

– Minskade hanterings- och lagerkostnader 

– Högre värde, produkter med inbyggd kunskap 

 



SAMVERKAN MED INDUSTRIN 



CBBT centrum för byggande och boende i trä 



Energieffektiva byggnader i sydost – Goda Hus 

• Utveckla regionen konkurrensmässigt 

• Skapa enhet för FoU vid Linnéuniversitetet 



Det moderna träbyggandet… 



Sundsvall, 25 juni, 1888 







Träbyggandet i lagen... 

• Förbud i byggnadslagstiftningen 

 

• Inget trä i flervåningshus i våra städer 

 

• Förbud 1872 – 1994 

 

• Från 1994 – Funktionskrav ersätter detaljkrav 



 



 



 



40 



Träbygg – utvecklingslinjer 

• Platsbyggd och 
prefabricerad 
lättbyggnadsteknik 

 

• Volymelement 

 

 

• Massivträ 

 

1994 2000 2010 




