
En sammanställning av FoU-Västs verksamhet under 2018. FoU-Väst är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier (BI) Väst.  
Utskottet arbetar för ökat forsknings- och utvecklingsarbete inom och i samarbete mellan byggföretagen samt ett ökat  

samarbete mellan näringsliv och högskola. FoU-Väst representerades under 2018 av 12 medlemsföretag.

SVERIGES BYGGINDUSTRIER REGION VÄST INFORMERAR OM

FoU-verksamheten 2018
– för ett ökat forsknings- och utvecklingsarbete

FoU-Väst 2018
Med årsskifte får vi väl alla tillfälle att 
reflektera över det förgångna året och 
fundera lite extra över framtiden. För min 
del brukar jag så här års också fundera 
lite speciellt över FoU-Väst, vad vi gjort 
och vart vi är på väg. Dessa opretentiösa 
tankar brukar jag skiva ned för denna pu-
blikation.

Ett begrepp som ofta förekommer i 
dagens samhällsdebatt är hållbarhet. 
Ibland kan jag tycka att det kan bli lite 
mycket, som det lätt blir med alla mode-
ord. Men analyserar man begreppet och 
funderar lite djupare inser man dess av-
görande betydelse för framtiden.

 

Brundtlandrapporten, som kom redan 
på 80-talet befäste att, hållbar utveck-
ling är ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Det har blivit 
en överordnad princip för FN:s arbete 
och ett övergripande mål för svensk po-
litik. Begreppet brukar definieras utifrån 
de tre komponenterna ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet som, då de 
samspelar och stödjer varandra, förvän-
tas leda till hållbar utveckling.  
 Vi i FoU-Väst brukar ju traditionellt 
katalogisera våra projekt under rubriker, 
som på nästa sida i denna publikation. 
Av de rubrikerna är det väl kanske endast 
energi och miljö samt arbetsmiljö, hälsa 

och säkerhet som man direkt kopplar 
mot hållbarhet. Men man behöver inte 
fundera så länge innan man inser att alla 
de andra rubrikerna, produktionsteknik, 
material, informationsteknik, marknad 
samt kvalitet, också handlar om hållbar-
het. Genom utveckling av effektivare 
lösningar i produkt och process blir åt-
gången på resurser mindre. Och mindre 
resursförbrukning är ju verkligen att 
hänföra till hållbarhet. De projekt som 
vi driver är därför att betrakta som håll-
bara, ibland outtalat.
 Eftersom begreppet hållbarhet är så 
starkt och självklart, bör ju all verksam-
het genomsyras av det. Med fokus på 
och tydliggörande av hållbarhet bör vår 
projektverksamhet ha förutsättningar att 
bli ännu bättre!

Rolf Jonsson, ordf. FoU-Väst

LÅGAN
Programmet LÅGAN har sedan starten 
2010 blivit ett känt och uppskattat pro-
gram som fyller ett tydligt behov i bygg-
branschen.

LÅGAN har huvudsakligen gett stöd 
till tre områden: demonstrationsprojekt, 
implementeringsprojekt och nätverk. 
Sedan starten har beviljats medel till 
närmare 80 projekt inom dessa stödom-
råden med en totalbudget på ca 75 Mkr. 
 2016 -2018 har programmet för LÅ-
GAN fokuserat på att stödja regionala 
nätverk.  Se mer på www.laganbygg.se.

OM LÅGAN

LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges 
Byggindustrier, Energimyndigheten, Bo-
verket, Västra Götalandsregionen, For-
mas, byggentreprenörer, byggherrar och 
konsulter.

LÅGAN stöttar regionala nätverk inom 
byggande av lågenergibyggnader.

LÅGAN skapar gemensamma projekt 
och studier för att utveckla och driva 
byggande och renovering av lågenergi-
byggnader framåt.

LÅGAN stödjer 6 regionala nätverk i Sverige som kon-
tinuerligt träffas och byter erfarenheter från olika 
lågenergihusprojekt. I Karlstad var det Hållbart byg-
gande i Värmland som arrangerade studiebesök och 
seminarier den 19 och 20 april. Flera spännande pro-
jekt visades upp bl.a. Sveriges första passivhöghus i 
kvarteret Seglet.

Mer information om LÅGAN 
finns på www.laganbygg.se

Styrgruppsmöte ii LÅGAN och workshop för plane-
ring inför nästa programperiod, 2019-2022.
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MARKNAD

• LÅGANbygg
• Verkliga kostnader för bostadsbyg-

gandet *)
• Innovativa affärs- och beslutsmodel-

ler för energieffektiv renovering 
• Byggkostnader för bostäder i Sveige 

jämfört med några andra länder

INFORMATIONSTEKNIK

• Virtuell produktionsplanering m h a 
BIM 

• Virtuell produktionsmodell i skala 1:1
• Interaktivt spel för produktionspla-

nering - förstudie *)
• Fuktsensor för betonggjutning *)
• Digital byggetablering

KVALITET

• ByggaE *) 
• Produktivitetsutveckling - produkti-

vitetsläget i svenskt byggande
• Riskanalyser innovativa fasadsystem 
• LCA optimerade byggnader 
• Social hållbarhet – utveckling av 

verktyg och tillämpning
• LCA verktyg
• Undvikande av serieskador

ca 40 projekt
Under 2018 drev FoU-Väst ca 40 projekt 
för ett hållbart samhällsbyggande inom 
områdena produktionsteknik, kvalitet, 
material, energi och miljö, marknad och 
informationsteknik. Projekten finansie-
rades genom egna insatser och anslag 
från olika utvecklingsfonder (ca 22 Mkr).

Projekt som pågick 2018 anges nedan. 
Projekt markerade med *) avslutades un-
der året.

PRODUKTIONSTEKNIK

• Automatiserad byggproduktion 
• Produktionsteknik för höga byggna-

der i betong
• Väderskydd - en lathund för entre-

prenörer *)
• Ökad produktivitet i betongbyggan-

det med automation och robotisering
• Säkra kostnadseffektiva stålentrepre-

nader *)

ENERGI OCH MILJÖ

• Lufttäthetens variation över året 
• Solavskärmningar i ett helhetsper-

spektiv *)
• Möjligheter för ökade cirkulära flö-

den av byggnadsmaterial *)
• Miljontak - takrenovering med sol-

celler *)
• Elgenererande solavskärmningar *)
• Hjultvätt - teknik kontra kostnad
• Förenklad LCA
• Minskad klimatpåverkan från flerbo-

stadshus - LCA av 5 typhus *)
• Cirkulär hantering av jordmassor
• Energiklassning av byggbodar

MATERIAL

• Kombinationsarmering sprickbredd *)
• Beständighet i lufttäthetssystem. Me-

todik och verifiering *)
• Modell för beräkning av brandmot-

ståndet hos bärande väggar med trä-
reglar *)

• Fuktsäkerhet med KL-trä
• Halter av VOC i nybyggda eller om-

byggda lokaler
• Fuktskador i betongsandwichelement

Finansiering av 
projekten
Som regel söks anslag för täckning av 
externa projektkostnader som t.ex. kost-
nader för medverkan från högskolor och 
konsulter. Byggföretagen deltar oftast 
själva med en egen insats på ca 50 % av 
sin del i projekten.

För projekten erhölls anslag för ca 22 
Mkr under 2018. Anslagsgivare var i 
första hand SBUF, men medel erhölls 
också från VGR, Formas, LÅGAN, 
Energimyndigheten och några andra 
fonder samt beställare, konsulter och le-
verantörer. Totalt var det ca 30 externa 
finansiärer till de projekt som drevs. 

Av diagrammet framgår hur stor andel som kommer 
från respektive utvecklingsfond eller andra 
finansiärer.

Diagrammet visar utvecklingen sedan mitten av 1980-talet beträffande beviljade anslag till FoU-Väst-pro-
jekt från olika utvecklingsfonder, beställare, konsulter och leverantörer.
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Virtuell produk-
tionsmodell i  
skala 1:1 på bygget
Det blir allt vanligare att försöka frångå 
det traditionella användandet av rit-
ningar på byggarbetsplatsen. Ett sådant 
exempel är att skapa så kallade produk-
tionsanpassade vyer från en BIM-modell i 
samråd med yrkesarbetarna.  

Syftet med projektet har varit att imple-
mentera och utvärdera konceptet med 
att använda och tillverka produktions-
anpassade vyer i ett VR-system på plats-
kontoret. 
 Resultatet från studien visar att det 
finns stora möjligheter med ett VR-sys-
tem på byggarbetsplatsen. Den största 
fördelen anses ligga i förståelse och hel-
hetsbild av projektet, men det är också 
en tydlig övervikt till det bättre vid jäm-
förelse med traditionella ritningar och 
andra BIM-verktyg.

Ex. från 2018

Digital                
byggetablering
Projektet syftar till att ta fram en kon-
ceptlösning för en mer digital bygg-  
etablering för husbyggande. Projektet 
tar sin utgångspunkt i att det finns till-
gång till en bra uppkoppling fram till 
etableringen. Konceptlösningen ska ge 
ett bättre stöd för ett digitalt arbetssätt 
än vad dagens byggetablering ger. 
 Projektet kommer att resultera i prak-
tiska förslag och bra lösningar för en di-
gitaliserad byggetablering. Målgrupp är 
i första hand byggentreprenörer, men 
också leverantörer, uthyrare och under-
entreprenörer.

Ex. från 2018

Elgenererande 
solavskärmningar
Solinstrålningen mot en byggnad påver-
kar både byggnadens energiprestanda 
och den visuella och terrmiska komforten 
för dem som vistas i byggnaden.

Projektets syfte är att öka intresse, kun-
skap och acceptans för solavskärmning-
ar. Området är nytt vad gäller integra-
tionen av elproduktion i byggprodukter. 
I projektet görs bl.a. tekniska, miljömäs-
siga och ekonomiska analyser över hela 
livscykeln.
 Projektet har utforskat solavskärm-
ningar i ett helhetsperspektiv - från en-
ergieffektivitet till energiproduktion och 
från produkt till arkitektur.
  ELSA-Guiden är ett delresultat från 
det tvärvetenskapliga projektet ”ELSA” 
som står för ELgenererande SolAvskärm-
ningar. 

Ex. från 2018

Ex. från 2018

Väderskydd -   
en lathund för 
entreprenören
Bakgrunden till detta projekt är att 
förenkla valet av typ av väderskydd 
beroende på vilket stomsystem av trä 
som valts. 

I projektet har ett antal olika typer av 
väderskydd identifierats och samman-
ställts som kan vara lämpliga vid några 
utvalda byggnadstyper, vilken potential 
till rationell produktion de har samt vil-
ka kostnader valet innebär. Hänsyn tas 
till exempelvis geometri, stomval och 
montagemetod.   
 Projektet har resulterat i en lathund 
som belyser för och nackdelar vid val av 
väderskydd beoende på valt stomsystem.

 

Med VR-system interagerar användaren med VR-världen genom kroppsrörelser och handkontroller.

Tips:
www.simlean.se
www.lufttathet.se
www.laganbygg.se
www.byggaf.se
www.byggae.se Helintäkt byggarbetsplats eller tälthall. Källa: Site-

cover.



Information
FoU-Väst lägger stor vikt vid spridning av 
information om pågående projekt och om 
resultat som framkommer i projekten.

Informationen lämnas på många sätt. 
Genom 57 konferenser och seminarier 
nåddes t.ex. ca 4.500 personer under år 
2018. 
 Skriftlig information lämnas i form 
av rapporter och informationsblad samt 
artiklar i tidningar. År 2018 utkom 22 
rapporter och 7 informationsblad. 32 ar-
tiklar publicerades i 23 olika fack- och 
dagstidningar.  Den handboks- och  
informationsskriftserie som lanserats 
bidrar också till att nå ut ännu bättre, 
liksom olika hjälpmedel som finns åt-
komliga via hemsidan, bl.a. pedagogiskt 
spel och YouTube-filmer.
 Information om bl.a. pågående och 
avslutade projekt lämnas kontinuerligt 
på Sveriges Byggindustriers hemsida 
www.sverigesbyggindustrier.se.

Byggarbetsplatsens 
teknikhandbok

EN HANDBOK FRÅN SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Rapporter från avslutade projekt kan beställas på www.sverigesbyggindustrier.se/publikationer.  
För mer information om projekten eller annat som rör FoU-verksamheten, kontakta Pär Åhman på 
031-708 41 04 eller par.ahman@sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier • Ekmansgatan 1 • 411 32 Göteborg • Tel 031-708 41 00 • Fax 031-708 41 99  
fou@sverigesbyggindustrier.se • www.sverigesbyggindustrier.se

Ex. från 2018

Regninläckage 
och dess meka-
nismer i fasader
Det saknas pålitliga teoretiska analys-
verktyg för att bedöma fuktsäkerheten 
hos nya systemlösningar men även be-
fintliga lösningar. Bl.a. saknas indata för 
slagregnsinträngning. 

Denna studie är ett bidrag till ökad kun-
skap om slagregnsinträngning och dess 
mekanismer. Syftet med studien är att 
ta fram mer kunskap, kvantifiera och 
ta fram mer data på inläckageflöde för 
flera olika geometrier på hål, slitsar och 
utformningar vid fasaddetaljer samt för 
olika material, förklara mekanismer och 
krafters medverkan till inläckage samt 
formulera en ansats till teoretiska mo-
deller. 

FoU-Väst

Ledamöterna i utskottet utgör ett re-
presentativt urval från de kategorier av 
företag som är medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier. På så sätt erhålles en 
bred kompetens med förmåga att driva 
branschgemensamma frågor. Den 31/12 
2018 hade utskottet följande samman-
sättning:

•	 Rolf Jonsson, ordf.  Wästbygg

•	 Johan Alte RO-Gruppen

•	 Robert Bengtsson Tuve Bygg

•	 Johan Bergström Wästbygg

•	 Joakim Dahlgren Persson   
 Hyrmskiner

•	 Lars-Göran Dahlqvist Besab

•	 Andreas Furenberg Peab

•	 Kent Haglund Veidekke

•	 Tobias Hagrenius Erlandsson Bygg

•	 Mats Karlsson Thomas Betong

•	 Niklas Sparw NCC 

•	 Charlotte Svensson Tengberg Skanska

•	 Åsa Tenggren Serneke

•	 Anna Lönn Lundbäck BI Väst 

•	 Pär Åhman, sekr. BI Väst

Med fokus på 
goda råd
Byggarbetsplatsens teknikhandbok lan-
serades 2012.
 Ambitionen är att boken ska dateras 
upp och förbättras kontinuerligt. Redan 
den första upplagan fick mycket positiv 
respons. De därpå följande upplagorna 
kompletterades bl.a. med nyheter, ”Liten 
fuktskola”, nytt kapitel om rivningsarbe-
ten, resultat från utvecklingsprojekt och 
goda råd för en säkrare och bättre bygg-
arbetsplats. Den 4:e och senaste revisio-
nen gjordes 2017.

En workshop i projektet ”Väderskydd - en lathund 
för entreprenörer” med branschaktörer.

Resultaten i projekten från projekten inom FoU-Väst presenterades 2018 vid ca 60 sammankomster och 
nådde vid dessa tillfällen ca 4.500 personer. Fotot är från ett fuktseminarium i Göteborg med ca 100 delt.

Beställ boken på:
www.sverigesbyggindustrier.se/publikationer.


