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”Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ 
och internationellt ledande kompetens 
vad gäller forskning, utveckling och 
utvärdering inom träteknik och trä-
byggande”

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Vi arbetar med innovation och värdeska-

pande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade 

resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor bety-

delse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära 

samarbete med universitet och högskolor 

och bland våra cirka 9000 kunder finns allt 

från nytänkande småföretag till internatio-

nella koncerner.

Koncernens samlade kompetens

Med våra olika profilområden där våra 

enheter och dotterbolag samverkar kan 

vi möta kraven på tvärvetenskaplighet 

och bred kompetens. Det innebär att vi 

kan genomföra heltäckande insatser och 

leverera lösningar av hög kvalitet inom hela 

innovationsprocessen – från forskning och 

teknikutveckling till tjänster i samband med 

introduktion på marknaden.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Box 857, 501 15 BORÅS

Telefon: 010-516 50 00 

Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se 

www.sp.se
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Exempel på aktuella projekt

Mera virke – mindre spån
Tillsammans med Luleå Tekniska universitet driver vi det Vin-

novafi nansierade projektet Mera virke – mindre spån. Syftet  

är att ta fram kunskap och utveckla metoder och teknik som 

möjliggör en ökning av sågutbytet med två  procentenheter. 

Utbytesökningen ska åstadkommas genom tunnare sågblad, 

anpassat krympmånstillägg och lägre erforderlig sågmån. Den 

övergripande projektidén är att styra bearbetningsproces-

sen utifrån varje stocks och träbits unika egenskaper. Denna 

möjlighet till förbättrad processtyrning utnyttjas inte alls idag, 

mest beroende på att det är först nu som det fi nns teknik för 

en förfi nad råvarukaraktärisering on-line.

Nya träbyggnadssystem
Vi har under en tid arbetat med ett japanskt företag, Sumi-

tomo Forestry och ett antal svenska företag, för att utveckla, 

anpassa och se på möjligheten att använda ett specifi kt pelar-

balksystem för byggnader i Europa. 

Systemets specifi ka del utgörs av sammanfogningen mellan 

balk och pelare. Utformningen ger möjligheter att bygga hus 

med stora öppningar utan stabiliserande strävor eller vägg-

skivor. Arbetet med systemet har nu kommit så långt att ett 

första hus med detta byggsystem beräknas stå färdigt under 

hösten 2009. Genom samarbetet med nationella och inter-

nationella partners kring ett konkret byggprojekt förväntas ny 

teknik och breddat kontaktnät leda utvecklingen vidare när 

det gäller byggsystem av trä.    

WoodBuild
Beständighetsfrågorna blir allt viktigare i byggsektorn. I 

WoodBuild, ett 5-årigt forskningsprogram med SP Trätek och 

Lunds Tekniska Högskola som huvudsakliga medverkande, 

tas ett helhetsgrepp om träs beständighet. Målet är att öka 

och sprida kunskaperna om träbyggande och stärka träets 

konkurrenskraft genom att

• ta fram ny kunskap om exponeringsförhållanden och 

orsakerna till biologiska angrepp för att identifi era håll-

bara lösningar från beständighetssynpunkt, förbättra och 

utveckla ny metodik för provning och utvärdering av träs 

beständighet mot mögel och röta.

• utveckla ingenjörsmässiga verktyg som kan användas vid 

praktisk projektering och utformning av träkonstruktioner 

med avseende på livslängdsaspekter.

www.sp.se

Profi lområde Träteknik och träbyggande – SP Trätek

Inom projektet Competitive Bridges utvecklas  och etableras 

nya kunskaper om mekaniskt verkningssätt hos tvärspända 

och samverkande träplattor för effektivare modellering och 

dimensionering av olika typer av träbroar.

Inom kompetensplattformen SP Trämetri utvecklas ny mättek-

nik för den svenska träindustrin. Bilden visar en röntgenutrust-

ning med mjukvara utvecklad av SP Trätek.

Nationellt
Vår forskningsverksamhet domineras av stora nationel-

la projekt, WoodBuild, som handlar om träs livslängd, 

Framtidens trähus, som syftar till att åstadkomma 

energieffektiva och sunda hus och Competitive Bridges 

där ny träbroteknik utvecklas, är några exempel. Dessa 

och andra projekt sker i samverkan med universitet och 

högskolor. En stor statlig satsning på ökat träbyggande 

sker genom Nationella Träbyggnadsstrategin och nät-

verket Trästad 2012 där SP medverkar. 

Internationellt
Här dominerar EU-projektet Indisputable Key som 

utvecklar metoder att spåra produkter i hela den 

träindustriella förädlingskedjan. I projektet FireIn 

Timber (Fire resistance of Innovative Timber Structures) 

utvecklas beräkningsmetoder för bärförmåga vid brand 

i nya träkonstruktioner. I projektet WoodExter utveck-

las bland annat ”beständighetsindikatorer”, där ny 

molekylärbiologisk teknik, ”real-time PCR”, tillämpas 

för kvantifi ering av tidiga rötangrepp. 

Kvalitet/certifi ering
Vi erbjuder certifi ering av ledningssystem för kvalitet 

(ISO 9001) och för de internationella miljömärkena 

PEFC och FSC. SP kan utföra provning, inspektion och 

certifi ering för CE-märkning av en lång rad produkter, 

exempelvis träskivor, konstruktionsvirke och limträ. SPs 

eget kvalitetsmärke, P-märket, fi nns på t ex prefabrice-

rade trähus, spikplåtsförbundna trätakstolar och föns-

ter. Certifi ering av tryckimpregnerat virke görs enligt 

NTRs (Nordiska Träskyddsrådet) regelverk.

Experimentella resurser
Välutrustade laboratorier fi nns vid våra anläggningar 

i Skellefteå, Stockholm och Borås. Dessutom har 

vår verksamhet i Växjö tillgång till resurser vid Växjö 

universitet. I Skellefteå fi nns en avancerad virkestork-

anläggning liksom tillgång till CT-scanning av virke och 

stockar vid Luleå Tekniska universitet, som vi är sam-

lokaliserade med. I Stockholm och Borås fi nns utrust-

ning för brandprovning i liten och stor skala. I Borås 

fi nns ett toppmodernt materialtekniskt laboratorium 

för utveckling av nya träbaserade material. 

Starka forskningsmiljöer
Vi leder och deltar i fl era kompetensplattformar och 

kompetenscentra, satsningar på att bygga starka och 

långsiktiga forskningsmiljöer inom strategiskt viktiga 

områden. I SP Trämetri utvecklas ny mätteknik för 

svensk träindustri, t ex teknik baserad på röntgen och 

laser. I SP Zero Emission Buildings sker forskning om 

energieffektivisering i byggnader bland annat genom 

förbättrad renovering av befi ntligt bostadsbestånd. 

Inom EcoBuild utvecklas framtidens beständiga och 

miljövänliga trämaterial.

Handböcker
Vi förmedlar kunskap till industrin genom handböcker, 

främst inom byggområdet. Välkända handböcker är 

Fukt i trä för byggindustrin, Boendesprinkler räddar liv 

och Brandsäkra trähus 2. Nya exempel är Träfasader, 

Träbroar och Horisontalstabilisering av träbyggna-

der. Under utarbetande är Utomhuskonstruktioner, 

Brandsäkra trähus 3 och Höga träbyggnader samt en 

europeisk handbok om brandsäkert träbyggande.

Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. 

För sågverken utvecklar vi teknik och metoder för 

produktion med god ekonomi och hög kvalitet. Vik-

tiga insatsområden är mätteknik och processtyrning, 

där vi är världsledande, samt trätorkning, limning och 

logistik. Vi arbetar också med att förbättra egenska-

perna hos trä, till exempel beständighet, genom att 

modifi era materialet, och vi forskar kring ytbehandling 

och nya typer av träkompositmaterial. En viktig del av 

vår verksamhet är att öka möjligheten att använda trä 

i olika slags byggnadsverk, inte minst höga trähus och 

broar. Fokusområden är brand, där vi räknar oss som 

världsledande, samt fuktsäkerhet och stabilitet. Vi har 

också hög kompetens inom områdena akustik och 

vibrationer.

Vår kärnkompetens fi nns inom områdena: 

Träbyggande Byggnadsfysik

• Brandsäkerhet • Energieffektiva

• Byggsystem    byggnader

• Utomhuskonstruktioner • Lufttätt byggande

• Stabilitet och bärförmåga • Fuktsäkert

• Ljud, svikt och vibrationer    byggande

• Träbroar • God innemiljö
 

Livslängds- och Processer

materialanalys • Mät- och styrteknik

• Beständighet och • Logistik och 

   materialanalys    spårbarhet

• Biokompositer och • Trätorkning

   trämodifi ering • Sortering

• Lim och limning

• Miljöanalyser

• Ytbehandling

• Mikrobiologiska analyser

Förekomst av kärnved kan mätas i både gran och furu

med teknik utvecklad vid SP Trätek. Här en installation

vid ett av Setras sågverk. Mätprincipen bygger på ljusets sprid-

ning i träytan.

Inom ramen för kompetenscentrat EcoBuild pågår 

forskning för att ta fram UV-tålig klarlack med lång

livslängd för utomhusbruk.
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ter. Certifi ering av tryckimpregnerat virke görs enligt 

NTRs (Nordiska Träskyddsrådet) regelverk.

Experimentella resurser
Välutrustade laboratorier fi nns vid våra anläggningar 

i Skellefteå, Stockholm och Borås. Dessutom har 

vår verksamhet i Växjö tillgång till resurser vid Växjö 

universitet. I Skellefteå fi nns en avancerad virkestork-

anläggning liksom tillgång till CT-scanning av virke och 

stockar vid Luleå Tekniska universitet, som vi är sam-

lokaliserade med. I Stockholm och Borås fi nns utrust-

ning för brandprovning i liten och stor skala. I Borås 

fi nns ett toppmodernt materialtekniskt laboratorium 

för utveckling av nya träbaserade material. 

Starka forskningsmiljöer
Vi leder och deltar i fl era kompetensplattformar och 

kompetenscentra, satsningar på att bygga starka och 

långsiktiga forskningsmiljöer inom strategiskt viktiga 

områden. I SP Trämetri utvecklas ny mätteknik för 

svensk träindustri, t ex teknik baserad på röntgen och 

laser. I SP Zero Emission Buildings sker forskning om 

energieffektivisering i byggnader bland annat genom 

förbättrad renovering av befi ntligt bostadsbestånd. 

Inom EcoBuild utvecklas framtidens beständiga och 

miljövänliga trämaterial.

Handböcker
Vi förmedlar kunskap till industrin genom handböcker, 

främst inom byggområdet. Välkända handböcker är 

Fukt i trä för byggindustrin, Boendesprinkler räddar liv 

och Brandsäkra trähus 2. Nya exempel är Träfasader, 

Träbroar och Horisontalstabilisering av träbyggna-

der. Under utarbetande är Utomhuskonstruktioner, 

Brandsäkra trähus 3 och Höga träbyggnader samt en 

europeisk handbok om brandsäkert träbyggande.

Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. 

För sågverken utvecklar vi teknik och metoder för 

produktion med god ekonomi och hög kvalitet. Vik-

tiga insatsområden är mätteknik och processtyrning, 

där vi är världsledande, samt trätorkning, limning och 

logistik. Vi arbetar också med att förbättra egenska-

perna hos trä, till exempel beständighet, genom att 

modifi era materialet, och vi forskar kring ytbehandling 

och nya typer av träkompositmaterial. En viktig del av 

vår verksamhet är att öka möjligheten att använda trä 

i olika slags byggnadsverk, inte minst höga trähus och 

broar. Fokusområden är brand, där vi räknar oss som 

världsledande, samt fuktsäkerhet och stabilitet. Vi har 

också hög kompetens inom områdena akustik och 

vibrationer.

Vår kärnkompetens fi nns inom områdena: 

Träbyggande Byggnadsfysik

• Brandsäkerhet • Energieffektiva

• Byggsystem    byggnader

• Utomhuskonstruktioner • Lufttätt byggande

• Stabilitet och bärförmåga • Fuktsäkert

• Ljud, svikt och vibrationer    byggande

• Träbroar • God innemiljö
 

Livslängds- och Processer

materialanalys • Mät- och styrteknik

• Beständighet och • Logistik och 

   materialanalys    spårbarhet

• Biokompositer och • Trätorkning

   trämodifi ering • Sortering

• Lim och limning

• Miljöanalyser

• Ytbehandling

• Mikrobiologiska analyser

Förekomst av kärnved kan mätas i både gran och furu

med teknik utvecklad vid SP Trätek. Här en installation

vid ett av Setras sågverk. Mätprincipen bygger på ljusets sprid-

ning i träytan.

Inom ramen för kompetenscentrat EcoBuild pågår 

forskning för att ta fram UV-tålig klarlack med lång

livslängd för utomhusbruk.
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”Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ 
och internationellt ledande kompetens 
vad gäller forskning, utveckling och 
utvärdering inom träteknik och trä-
byggande”

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Vi arbetar med innovation och värdeska-

pande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade 

resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor bety-

delse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära 

samarbete med universitet och högskolor 

och bland våra cirka 9000 kunder finns allt 

från nytänkande småföretag till internatio-

nella koncerner.

Koncernens samlade kompetens

Med våra olika profilområden där våra 

enheter och dotterbolag samverkar kan 

vi möta kraven på tvärvetenskaplighet 

och bred kompetens. Det innebär att vi 

kan genomföra heltäckande insatser och 

leverera lösningar av hög kvalitet inom hela 

innovationsprocessen – från forskning och 

teknikutveckling till tjänster i samband med 

introduktion på marknaden.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Box 857, 501 15 BORÅS

Telefon: 010-516 50 00 

Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se 

www.sp.se
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