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Framtidens material
Är trä verkligen något för 2000-talets byggan-

de?

Frågar du oss, så är trä självklart det mest mo-

derna materialet du kan använda idag. Det är 

förnybart, miljövänligt, vackert, mångsidigt och 

energieffektivt.

Trä kan du använda till allt från möbler till fullt 

brandklassade och klimatsmarta storskaliga 

byggprojekt. Tack vare träets mångsidighet 

öppnas möjligheter till nyskapande arkitektur, 

både in- och utvändigt, som inte något annat 

material kan matcha. 

Idag kan vi behandla och processa träet så att vi 

tar vara på hela råvaran, vilket sparar våra skogar 

samtidigt som vi ger träet nya egenskaper och 

funktioner. Detta gör trä till ett säkert och håll-

bart alternativ till mer energikrävande material. 

Snart kan trä till och med vara råvara till materia-

let i dina kläder.

Vi ser inga gränser. 

Vi hjälper dig att göra dina trävisioner till verklig-

het.

Förekomst av kärnved kan mätas i både 

gran och furu med teknik utvecklad vid SP 

Trä. Mätprincipen bygger på ljusets sprid-

ning i träytan.

Inom ramen för kompetenscentret 

EcoBuild pågår forskning för att ta fram 

biobaserade bindemedel för träprodukter.

Inom projektet Smart bro utvecklas 

kunskap om tillståndsbedömning med 

fjärrövervakning. Bron har försetts med  

mätutrustning för att mäta rörelser vid tra-

fikbelastning och vind.

Inom kompetensplattformen SP Trämetri 

utvecklas ny mätteknik för den svenska 

träindustrin. Bilden visar en röntgenutrust-

ning med mjukvara utvecklad av SP Trä.

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

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

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande 

forskningsinstitut med ca 1 200 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och 

erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för närings-

livets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se
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Kvalitet och certifiering

Vi erbjuder certifiering av ledningssystem för kvalitet (ISO 

9000) och miljö (ISO 14000) samt för de internationella mil-

jömärkena PEFC och FSC. SP kan utföra provning, inspek-

tion och certifiering för CE-märkning av en lång rad produk-

ter, exempelvis träskivor, konstruktionsvirke och limträ. SPs 

eget kvalitetsmärke, P-märket, finns på t ex prefabricerade

trähus, spikplåtsförbundna trätakstolar och fönster. Kva-

litetskontroll och certifiering av träskyddsbehandlat virke 

görs enligt Nordiska Träskyddsrådets regler.

Experimentella resurser

Välutrustade laboratorier finns vid våra anläggningar i Skel-

lefteå, Stockholm och Borås. I Växjö finns utrustning för 

ljud- och vibrationsmätning samt tillgång till resurser vid 

Linnéuniversitetet. I Skellefteå finns en avancerad virkes-

torkanläggning liksom tillgång till CT-scanning av virke och 

stockar vid Luleå Tekniska Universitet, som vi är samloka-

liserade med. I Stockholm och Borås finns utrustning för 

beständighetsprovning och materialanalys samt brandprov-

ning i liten och stor skala. I Borås finns också ett toppmo-

dernt materialtekniskt laboratorium för utveckling av nya 

träbaserade material samt ett möbellaboratorium.

Starka forskningsmiljöer

Vi leder och deltar i flera kompetensplattformar och kom-

petenscentra, satsningar på att bygga starka och långsik-

tiga forskningsmiljöer inom strategiskt viktiga områden. I 

SP Trämetri utvecklas ny mätteknik för svensk träindustri,till 

exempel teknik baserad på röntgen, mikrovågor och laser. I 

SP Zero Emission Buildings sker forskning om energieffekti-

visering i byggnader bland annat genom förbättrad renove-

ring av befintligt bostadsbestånd. Inom EcoBuild utvecklas 

framtidens beständiga och miljövänliga trämaterial.

Nationellt

SP Trä är den mest kompletta träforskningsresursen i Sveri-

ge. Vår forskningsverksamhet domineras av stora nationella 

projekt, som till exempel:

•	 WoodBuild, som handlar om träs beständighet.

•	 AkuLite, där träbyggnaders ljudisolering undersöks.

Dessa och andra projekt utförs i samverkan med industri 

och universitet och högskolor. 

SP Trä deltar i projektet Trästad 2012 som en viktig aktör då 

det gäller att sprida kunskap kring modernt träbyggande.

Internationellt

Internationellt arbetar vi inom EU- och WoodWisdom-Net 

projekt samt med standardisering inom såväl den europe-

iska standardiseringsorganisationen CEN som den interna-

tionella ISO. Några exempel på pågående projekt är:

•	 Brandsäkra trähus, som utvecklar en nordisk-baltisk 

handbok. 

•	 WoodLife, som handlar om att bl a med nanoteknik 

förbättra limmer och klarlacker.

•	 SteelCoat för utveckling av nya typer av anti-korro-

sionsfärger och hitta nya miljövänliga alternativ genom 

nanoteknologi. 

Andra exempel på internationella åtaganden:

• SP Trä deltar i projektet ECO2 om CO2-effektivt byg-

gande.

• SP Trä är värd för sekretariatet till The International Re-

search Group on Wood Protection (IRG/WP)

• SP Trä deltar i Nordiska Träskyddsrådets (NTR) arbete.

• SP Trä medverkar även i utvecklingen av en industriell 

tomograf för stockmätning.

Handböcker

Vi förmedlar kunskap till industrin genom handböcker, 

främst inom byggområdet. Välkända handböcker är Fukt i 

trä för byggindustrin, Boendesprinkler räddar liv och Brand-

säkra trähus. Andra exempel är Träfasader, Trädäck och al-

taner, Skärmar, stolpar och staket, Träbalkonger, Träbroar, 

Horisontalstabilisering av träbyggnader, Utomhuskonstruk-

tioner, Ljudisolering i trähus,  samt en europeisk handbok 

om brandsäkert träbyggande.

Exempel på aktuella projekt

Mera virke – mindre spån

Det Vinnova-finansierade projektet Mera virke - mindre 

spån är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Syftet 

är att ta fram kunskap och utveckla metoder och teknik som 

möjliggör en ökning av sågutbytet med två procentenheter. 

Utbytesökningen åstadkommes genom tunnare sågblad, 

anpassat krympmånstillägg och lägre erforderlig sågmån. 

Den övergripande projektidén är att styra bearbetnings-

processen 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 finns 

teknik för en förfinad råvarukaraktärisering on-line.

AkuLite – akustik i trähus

SP Trä leder det nationella projektet AkuLite – Akustik och 

vibrationer i lätta konstruktioner,  där ledande forskare, 

konsulter och industrier inom området deltar. Bakgrunden 

till projektet är att flervåningshus med lätt stomme blir allt 

vanligare. Projektet genomför omfattande kartläggningar 

av husens prestanda och de boendes upplevelser, laborato-

rieprovningar och modellering. Målet är att utveckla objek-

tiva mått för ljudisolering, vibrationer och svikt som värderar 

den akustiska kvaliteten på samma sätt oberoende av bygg-

nadens stomsystem. Projektets resultat förankras också i 

nationell och internationell standardisering.

Cellulosatextil

Intresset för att producera textilier ur träråvara har ökat 

kraftigt på senare år som en följd av stigande priser på bom-

ull och olja. SP Trä leder ett stort projekt, CelluNova, som 

handlar om att, tillsammans med industriparter, ta fram nya 

miljövänliga processer för produktion av textilfibrer från trä-

råvara. CelluNova har lett till ForTex, ett projekt som syftar 

till att kunna bygga en liten pilotfabrik. SP Trä koordinerar 

även sedan 2011 ett fyraårigt tvärvetenskapligt forsknings-

program – Mistra Future Fashion – som syftar till att för-

söka skapa hållbarare textil och förändra modebranschen. 

Sex universitet från tre länder, tre institut och nio företag, 

bland andra H&M, medverkar i projektet. Forskningspro-

grammet handlar bland annat om återvinning av textilier, 

design och innovativa material samt uthållig konsumtion 

och kundbeteenden.

SP Trä

Träindustri

Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. För såg-

verken utvecklar vi teknik och metoder för produktion med 

god ekonomi och hög kvalitet. Viktiga insatsområden är 

mätteknik och processtyrning, där vi är världsledande, samt 

trätorkning, limning och logistik. 

Materialutveckling

På materialområdet arbetar vi brett med utveckling av trä- 

och andra biobaserade material med särskilt fokus på be-

ständighet och ekoeffektivitet. Upplösning av cellulosa för 

vidareförädling till textilier är ett nytt kompetensområde där 

SP Trä intagit en ledande roll i Sverige. Vi arbetar också med 

ytbehandling och limning, där vi har kvalificerade resurser 

för såväl forskning som provningsuppdrag. 

Mer trä i byggnader

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.

Vi hjälper dig med:

Träbyggande

•	 Brandsäkerhet

•	 Byggsystem

•	 Utomhuskonstruktioner

•	 Stabilitet och bärförmåga

•	 Ljud, svikt och vibrationer

•	 Träbroar

•	 Miljö- och livscykelanalyser 

Material 

•	 Beständighet

•	 Impregnering och trä- 

modifiering

•	 Biobaserade kompositer

•	 Cellulosaupplösning för textil

•	 Lim och limning

•	 Ytbehandling

•	 Biologiska provningar

•	 Material- och miljöanalyser

Byggnadsfysik

•	 Energieffektiva byggnader

•	 Fuktsäkert byggande

•	 God innemiljö

•	 Lufttätt byggande

Processer

•	 Logistisk och spårbarhet

•	 Mät- och styrteknik

•	 Trätorkning

•	 Sortering

•	 Automatisering

•	 Robotisering

•	 Certifiering

•	 Energieffektivisering

Kontakta oss för mer information 

eller besök www.sp.se

Borås: Charlotte Bengtsson

Enhetschef

Telefon: +46 10 516 54 91

Stockholm: Jöran Jermer 

Telefon: +46 10 516 56 03

Växjö: Jan Oscarsson 

Telefon: +46 10 516 62 48

Skellefteå: Karin Sandberg 

Telefon: +46 10 516 62 41
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förbättra limmer och klarlacker.

•	 SteelCoat för utveckling av nya typer av anti-korro-

sionsfärger och hitta nya miljövänliga alternativ genom 

nanoteknologi. 

Andra exempel på internationella åtaganden:

• SP Trä deltar i projektet ECO2 om CO2-effektivt byg-

gande.

• SP Trä är värd för sekretariatet till The International Re-

search Group on Wood Protection (IRG/WP)

• SP Trä deltar i Nordiska Träskyddsrådets (NTR) arbete.

• SP Trä medverkar även i utvecklingen av en industriell 

tomograf för stockmätning.

Handböcker

Vi förmedlar kunskap till industrin genom handböcker, 

främst inom byggområdet. Välkända handböcker är Fukt i 

trä för byggindustrin, Boendesprinkler räddar liv och Brand-

säkra trähus. Andra exempel är Träfasader, Trädäck och al-

taner, Skärmar, stolpar och staket, Träbalkonger, Träbroar, 

Horisontalstabilisering av träbyggnader, Utomhuskonstruk-

tioner, Ljudisolering i trähus,  samt en europeisk handbok 

om brandsäkert träbyggande.

Exempel på aktuella projekt

Mera virke – mindre spån

Det Vinnova-finansierade projektet Mera virke - mindre 

spån är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Syftet 

är att ta fram kunskap och utveckla metoder och teknik som 

möjliggör en ökning av sågutbytet med två procentenheter. 

Utbytesökningen åstadkommes genom tunnare sågblad, 

anpassat krympmånstillägg och lägre erforderlig sågmån. 

Den övergripande projektidén är att styra bearbetnings-

processen 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 finns 

teknik för en förfinad råvarukaraktärisering on-line.

AkuLite – akustik i trähus

SP Trä leder det nationella projektet AkuLite – Akustik och 

vibrationer i lätta konstruktioner,  där ledande forskare, 

konsulter och industrier inom området deltar. Bakgrunden 

till projektet är att flervåningshus med lätt stomme blir allt 

vanligare. Projektet genomför omfattande kartläggningar 

av husens prestanda och de boendes upplevelser, laborato-

rieprovningar och modellering. Målet är att utveckla objek-

tiva mått för ljudisolering, vibrationer och svikt som värderar 

den akustiska kvaliteten på samma sätt oberoende av bygg-

nadens stomsystem. Projektets resultat förankras också i 

nationell och internationell standardisering.

Cellulosatextil

Intresset för att producera textilier ur träråvara har ökat 

kraftigt på senare år som en följd av stigande priser på bom-

ull och olja. SP Trä leder ett stort projekt, CelluNova, som 

handlar om att, tillsammans med industriparter, ta fram nya 

miljövänliga processer för produktion av textilfibrer från trä-

råvara. CelluNova har lett till ForTex, ett projekt som syftar 

till att kunna bygga en liten pilotfabrik. SP Trä koordinerar 

även sedan 2011 ett fyraårigt tvärvetenskapligt forsknings-

program – Mistra Future Fashion – som syftar till att för-

söka skapa hållbarare textil och förändra modebranschen. 

Sex universitet från tre länder, tre institut och nio företag, 

bland andra H&M, medverkar i projektet. Forskningspro-

grammet handlar bland annat om återvinning av textilier, 

design och innovativa material samt uthållig konsumtion 

och kundbeteenden.

SP Trä

Träindustri

Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. För såg-

verken utvecklar vi teknik och metoder för produktion med 

god ekonomi och hög kvalitet. Viktiga insatsområden är 

mätteknik och processtyrning, där vi är världsledande, samt 

trätorkning, limning och logistik. 

Materialutveckling

På materialområdet arbetar vi brett med utveckling av trä- 

och andra biobaserade material med särskilt fokus på be-

ständighet och ekoeffektivitet. Upplösning av cellulosa för 

vidareförädling till textilier är ett nytt kompetensområde där 

SP Trä intagit en ledande roll i Sverige. Vi arbetar också med 

ytbehandling och limning, där vi har kvalificerade resurser 

för såväl forskning som provningsuppdrag. 

Mer trä i byggnader

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.

Vi hjälper dig med:

Träbyggande

•	 Brandsäkerhet

•	 Byggsystem

•	 Utomhuskonstruktioner

•	 Stabilitet och bärförmåga

•	 Ljud, svikt och vibrationer

•	 Träbroar

•	 Miljö- och livscykelanalyser 

Material 

•	 Beständighet

•	 Impregnering och trä- 

modifiering

•	 Biobaserade kompositer

•	 Cellulosaupplösning för textil

•	 Lim och limning

•	 Ytbehandling

•	 Biologiska provningar

•	 Material- och miljöanalyser

Byggnadsfysik

•	 Energieffektiva byggnader

•	 Fuktsäkert byggande

•	 God innemiljö

•	 Lufttätt byggande

Processer

•	 Logistisk och spårbarhet

•	 Mät- och styrteknik

•	 Trätorkning

•	 Sortering

•	 Automatisering

•	 Robotisering

•	 Certifiering

•	 Energieffektivisering

Kontakta oss för mer information 

eller besök www.sp.se

Borås: Charlotte Bengtsson

Enhetschef

Telefon: +46 10 516 54 91

Stockholm: Jöran Jermer 

Telefon: +46 10 516 56 03

Växjö: Jan Oscarsson 

Telefon: +46 10 516 62 48

Skellefteå: Karin Sandberg 

Telefon: +46 10 516 62 41
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Framtidens material
Är trä verkligen något för 2000-talets byggan-

de?

Frågar du oss, så är trä självklart det mest mo-

derna materialet du kan använda idag. Det är 

förnybart, miljövänligt, vackert, mångsidigt och 

energieffektivt.

Trä kan du använda till allt från möbler till fullt 

brandklassade och klimatsmarta storskaliga 

byggprojekt. Tack vare träets mångsidighet 

öppnas möjligheter till nyskapande arkitektur, 

både in- och utvändigt, som inte något annat 

material kan matcha. 

Idag kan vi behandla och processa träet så att vi 

tar vara på hela råvaran, vilket sparar våra skogar 

samtidigt som vi ger träet nya egenskaper och 

funktioner. Detta gör trä till ett säkert och håll-

bart alternativ till mer energikrävande material. 

Snart kan trä till och med vara råvara till materia-

let i dina kläder.

Vi ser inga gränser. 

Vi hjälper dig att göra dina trävisioner till verklig-

het.

Förekomst av kärnved kan mätas i både 

gran och furu med teknik utvecklad vid SP 

Trä. Mätprincipen bygger på ljusets sprid-

ning i träytan.

Inom ramen för kompetenscentret 

EcoBuild pågår forskning för att ta fram 

biobaserade bindemedel för träprodukter.

Inom projektet Smart bro utvecklas 

kunskap om tillståndsbedömning med 

fjärrövervakning. Bron har försetts med  

mätutrustning för att mäta rörelser vid tra-

fikbelastning och vind.

Inom kompetensplattformen SP Trämetri 

utvecklas ny mätteknik för den svenska 

träindustrin. Bilden visar en röntgenutrust-

ning med mjukvara utvecklad av SP Trä.

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

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

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande 

forskningsinstitut med ca 1 200 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och 

erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för närings-

livets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se
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