
Tillverka i trä
En satsning för svensk träindustri 
i världsklass

Inom projektet erbjuder vi:

• Kunskapsbyggande aktiviteter.

• En test- och demomiljö riktad mot 
fl exibel, automatiserad trähus-
tillverkning.
 

• En test- och demomiljö riktad mot 
digitala system som svarar mot behoven 
inom trämanufaktur.

• Ett nätverk för branschkunniga, från 
näringslivet och akademin.

• Samverkan med branschorganisationer.

I samverkan med Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Johannesberg 
Science Park, Stift elsen Stenebyskolan och Göteborgs universitet - HDK vid Steneby.

Projektägare:



Tillverkning i trä är ett område med stor utvecklingspotential. 
Det gäller att välja rätt lösningar och att utveckla personalens 
kompetens. 
Många lösningar från annan industriell produktion kan  
användas direkt medan andra kräver anpassning. 

Vi vill skapa ett utvecklingscentrum där smarta 
lösningar kan växa fram i ett samarbete mellan 
tillverkande företag och deras nuvarande och 
framtida leverantörer. Fokus ligger på två om-
råden: Tillverkningsprocesser samt datorstödd 
produktion. 

Kunskapen från företagen kompletteras med 
insatser från forskningsaktörer och fokus ligger 
på att jobba i fysiska test- och demonstrations-
anläggningar samt i pilotinstallationer hos 
företagen. Vi vill ge ditt företag tillgång till och 
möjligheter att påverka genom:

• Kunskapsbyggande aktiviteter – seminarier, 
workshops, studiebesök och produktions-
analyser.

• En miljö för utveckling, test och demo 
riktad mot digitala system som svarar mot 
behoven inom trämanufaktur (design-, 
informations- och planeringssystem).

• En miljö för utveckling, test och demo rik-
tad mot flexibel, automatiserad tillverkning. 

• Ett nätverk för branschkunniga, både från 
näringslivet och akademin.

Gemensamma utmaningar
Vi välkomnar tillverkande företag inom trä-
manufaktur, leverantörer av system, utrustning 

och tjänster mot byggbranschen, samt akademi 
och utbildningsutförare att vara med och delta i 
projektet. 

I den samverkansmiljö vi vill skapa kan medver-
kande aktörer samlas kring gemensamma utma-
ningar. Och få möjlighet att testa och utveckla 
praktiska lösningar inom automatisering och 
digitala system.

Test- och demomiljö
Redan i dag finns en fysisk testmiljö på Innova-
tumområdet i Trollhättan: Produktionstekniskt 
centrum (PTC), som drivs av Högskolan Väst, 
Innovatum, Swerea IVF och GKN Aerospace. 

PTC kommer att utvecklas för att möta kraven 
från träindustrin, och som deltagare i projektet 
får du tillgång till de resurser som kommer att 
finnas här. Läs mer om Produktionstekniskt 
centrum på Innovatum.se/ptc

Projektet kommer att pågå under tre år, och start 
är planerad till 1 januari 2019.

Om du är intresserad av att delta,  
kontakta någon av oss:

Tommy Christensen, projektansvarig
E-post: tommy.christensen@innovatum.se
Telefon: 0704-19 93 72

Peter Eriksson, projektansvarig
E-post: peter.eriksson@innovatum.se
Telefon: 0730-75 56 00

”Vi vill skapa ett  
utvecklingscentrum 
för smarta lösningar”

Produktionstekniskt centrum (PTC) är en samverkansarena till stöd för utveckling av produktionen hos 
tillverkande företag. 

Finansiering sker till 80 procent av  
offentliga medel. Det innebär en reducerad 
kostnad för deltagande aktörer:

• 10 000 kronor per år om ditt företag 
har upp till 50 anställda.

• 30 000 kronor per år om ditt företag 
har fler än 50 anställda.

Att bygga i trä är att bygga hållbart, för framtiden.


