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Det nordiske jord- og skovbrugssamarbejde

Jord- og skovbrugsdrifi i de nordiske lande bygger på samme naturgivne betingelser, og står ofle over for

fælles udfordringer. På dette grundlag er der opbygget et traditionsrigt nordisk samarbejde inden for jord

og skovbrug. Nordisk Ministerråd (landbrugsministrene) prioriterer blandt andet samarbejde om forskning

og forskeruddannelse, planteforædling, bevaring af vor biologiske arv, landbrugsmiljø og samarbejde

mellem offentlige kontrolmyndigheder

Nordisk Ministerråd

blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet

fiemlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til

Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneornråder.

Samarbejdet koordineres af samarbejdsrninistrene, der er udpeget af det enkelte lands regering.

Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal

behandles.

Nordisk Råd

blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark,

Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i 1955. Færøemes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i

henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er

initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds

organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.
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Forord

SNS tog i 1999 initiativet til en udredning om skovforskningen i Norden. Formålet var

at få et overblik over forskningens status, som kunne gøre det lettere at identificere

områder, som særligt egner sig til nordisk samarbejde og koordinering. Udredningens

rapport “Skogens mångsidiga funktion” var også et værdifuldt grundlag for SNS's

strategiplan 2001-2003.

Ved styrelsesmødet den 27. maj 2001 konstaterede SNS, at der var behov for en

tilsvarende oversigt over den nordiske træforskning. Behovet for nordisk samarbejde

indenfor træforskningen bedømmes at være stort ikke mindst på grund af igangværende

og planlagte strukturforandringer. En faktor, som også har betydning, er, at den

omfattende satsning der er gjort gennem Nordic Wood programmet, er afsluttet med

udgangen af 2001.

Arbejdet med at udfærdige en sådan rapport blev givet til Per Tutein Brenøe, som var

programkoordinator på Nordic Wood programmet. Per Brenøe afleverede sit udkast til

rapport til SNS i foråret 2002, og det blev besluttet, at rapporten efter en videre

bearbejdning skulle udgives i TemaNord-serien. Den yderligere bearbejdning og

opsætning er foretaget af seniorkonsulent Kjell Suadicani, Skov & Landskab.

Som grundlag for undersøgelsen er udsendt spørgeskemaer til 42 forskningsinstitutioner

inden for træsektoren. Derudover er indhentet oplysninger på intemettet og ved

personlig kontakt. Materialet er herefter sammenstillet og analyseret med særlig henblik

på at identificere spidskompetancer og forskningsområder med potentiale for fremtiden.

Rapporten har været sendt til høring hos de forskningsinstitutioner, som er omtalt i

rapporten.

SNS håber, at rapporten kan interessere en bred kreds af læsere indenfor den nordiske

træforskning, og vi håber også, at rapportens konklusioner kan inspirere den fremtidige

forskning inden for området.

Olav Hepsø

Ordførende i SNS
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Sammendrag/Tiivistelmä/Summary

Denne udredning om den nordiske træforskning er baseret på spørgeskemaer udsendt til

42 forskningsinstitutioner inden for træsektoren samt på oplysninger hentet på

intemettet m.v. Formålet er at få en oversigt over træforskningen i Norden, samt at få et

grundlag, som kan anvendes ved bedømmelse af fremtidige forskningsindsatser på såvel

nationalt som nordisk plan. Der er foretaget en kortlægning af den aktuelle træforskning

samt en analyse af spidskompetencer og en opgørelse over unikke FoU-faciliteter.

Desuden indgår en analyse af den fremtidige udvikling inden for træforskningen og en

oversigt over nationale netværk og centre samt en oversigt over FoU-programmer med

relevans for træforskningen. Afslutningsvis er foretaget en detaljeret gennemgang af

Nordic Wood programmet. Det konkluderes, at koordinationen af den nordiske

træforskning bør varetages i et samarbejde mellem SamNordisk Skogforskning og

Nordisk Industrifond.

Pohjoismaisen puuntutkimuksen raportti perustuu 42 puualan tutkimusorganisaatiolle

lähetettyyn kyselyyn sekä mm. intemetin kautta koottuun informaatioon. Tavoitteena on

luoda katsaus puuntutkimukseen Pohjoismaissa ja löytää keinoja tulevaisuuden

tutkimustarpeiden tunnistamiseen sekä kansallisella että yhteispohjoismaisella tasolla.

Olemme tehneet koosteen nykyisestä puuntutkimuksesta ja analyysin tärkeimmistä

osaamisalueista sekä yhteenvedon tutkimus- ja kehitystyön käytettävissä olevista

erityislaitteistoista ja -laboratorioista. Tämän lisäksi on tuotettu yhteenveto nykyisistä

puualaan liittyvistä T&K-ohjelmista sekä analyysi tulevan puuntutkimuksen

kehityksestä. Lopuksi raportti esittelee yksityiskohtaisesti Nordic Wood -ohjelman.

Johtopäätöksenä esitetään, että pohjoismaista puuntutkimusta koordinoisivat SNS:n

Pohjoismaiden Metsäalan Tutkimusyhteistyökomitea sekä Pohjoísmaiden

Teollisuusrahasto.

The report on the Nordic wood research is based on questionnaires sent to 42 research

institutions within the wood sector and on information available on the inter-net etc.

The objective is to get an overview of the wood research in the Nordic countries and to

find a way to estimate future research projects on a national as well as a Nordic level.

We have made a survey of the current wood research as well as an analysis of main

qualifications and an outline of unique R&D facilities. Furthermore, an analysis of the

future development within wood research is included and an outline of R&D

programmes relevant to wood research. Finally, you will find a detailed description of

the Nordic Wood programme. The report concludes that co-ordination of the Nordic

wood research should be managed as a co-operation between SNS Nordic Forest

Research Co-operation Committee and Nordic Industrial Fund.
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Baggrund

SNS - SamNordisk Skogforskning - er et samarbejdsorgan som finansieres af nordiske

midler via Nordisk Ministerråd. Den overordnede målsætning for SNS er at fremme

forskning inden for skovens forskellige funktioner i et bæredygtigt skovbrug, samt at

give Nordisk Ministerråd råd om spørgsmål, som drejer sig om skov og forskning inden

for skov.

Ansvarsområdet for SNS omfatter skovbrug, skov og andre træbevoksede områder

(landskab, parker, bytræer, udmark), udnyttelse af træråvarer og andre skovprodukter,

samt skovens ikke-kommercielle værdier. SNS vil gennem sine aktiviteter medvirke til

at videreudvikle et skovbrug i Norden, som er socialt, økologisk og økonomisk

forsvarligt.

SNS har vedtaget en strategiplan for 2001-2003. I denne er følgende delmål formuleret:

C1 Skabe nordisk synergi inden for skovforskningen gennem at støtte samarbejde i

form af netværk, forskermøder, projekter, gensidig nytte af unikke

forskningsfaciliteter, etc.

C1 Fremme udviklingen af nye forskningsområder ved at tage initiativ til udredninger,

arbejdsgrupper og temanetværk.

D Fremme forskningssamarbejdet mellem Norden og vore nærområder (de baltiske

lande og de nordvestlige dele af Rusland).

C1 Styrke Nordens rolle i det europæiske samarbejde inden for skovforskning og støtte

nordiske forskeres deltagelse i intemationalt arbejde.

C1 Arbejde for at resultateme fra forskningen formidles til relevante målgrupper inden

for skovsektoren og til samfundet i øvrigt.

Formålet med oversigten

SNS tog i 1999 initiativet til en udredning om skovforskningen i Norden. Formålet var

at få et overblik over forskningens status, som kunne gøre det lettere at identificere

områder, som særligt egner sig til nordisk samarbejde og koordinering. Udredningens

rapport “Skogens mångsidiga funktion” gav også SNS et værdifuldt grundlag for

SNS's strategiplan 2001-2003.

Ved styrelsesmødet den 27. maj 2001 konstaterede SNS, at der fandtes et behov for en

tilsvarende oversigt om den nordiske træforskning. Behovet for nordisk samarbejde

indenfor træforskningen bedømmes at være stort ikke mindst på grund af igangværende

og planlagte strukturforandringer. En faktor, som også har betydning, er, at den

omfattende satsning, der er gjort gennem Nordic Wood programmet (Nordisk

Industrifond), er afsluttet med udgangen af 2001.

SNS har derfor besluttet at udarbejde en oversigt, som dækker træforskningen ved

institutter og højskoler i Norden. Hensigten er at få et grundlag, som kan anvendes ved

bedømmelse og beslutning om fremtidige forskningsindsatser på såvel nationalt som

nordisk niveau. Et sådan grundlag kan også lette en hensigtsmæssig arbejdsfordeling

mellem landene.
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Oversigtens indhold

Ved hjælp af eksisterende materiale i de berørte lande, er foretaget en kortlægning af

den aktuelle træforskning ved institutter og højskoler i Norden. Kortlægningen omfatter

også en analyse af spidskompetencer indenfor forskningsområdeme og en analyse af,

hvilke forskningsområder institutioneme betragter som forskningsområder i vækst i de

nærmeste år. Der er indsamlet oplysninger om forskellige nationale forskningsprogram

mer med fokus på værdikæden skov-træ og udarbejdet en sammenfatning herom. De

forskellige strategier, programmer og udredninger, som indenfor de sidste år er udarbej

det i de nordiske lande, ligger desuden til grund for oversigten, som omfatter forskning

vedrørende træ, inkl. arkitektur, design og forskning vedrørende markedsforhold og

markedsføring af træ.

Oversigten omfatter ikke forskning i træ til energifremstilling, træ til cellulosemasse,

papir og pap, m.m. Produkter eller kompositter til eksempelvis træplast indgår.

Der er ikke foretaget en nærmere analyse af institutionemes træforskning i relation til

EU's forskningsprogrammer og aktioner. Institutioner med mindre end 1- 2 mandår

inden for træforskning er ikke medtaget. Det betyder, at en række især regionale

institutioner med træforskning ikke er medtaget i oversigten.

Oversigten omfatter ikke træforskningen i den private sektor for 100 % private midler,

men alene den træforskning, der udføres på statslige eller selvejende institutioner evt. i

samarbejde med den private sektor. Finansieringen af denne forskning kan være rent

statslig eller rent privat eller et miks heraf.

Analysens gennemførelse

Gennem SNS°s kontaktpersoner er der indhentet oplysninger om de nationale

træforskningsprogrammer og deres finansiering og i særdeleshed dem, som omfatter

forskning i værdikæden skov--træ.

Materiale til belysning af de enkelte institutioners forskningsindsatser er indledningsvis

hentet på internettet. Oplysningerne på intemettet om de enkelte institutioner er meget

uensartede, og de kan derfor være vanskelige at sammenligne. Oplysningeme fra

intemettet er suppleret med oplysninger fra årsberetninger, forskningsprogrammer og

nationale udredninger om træforskningen.

Til alle de udvalgte institutioner er udsendt et spørgeskema med henblik på at indhente

mere detaljerede oplysninger. I to tilfælde er der aflagt besøg på institutioner (Wood

Fokus OY og Norsk Treteknisk Institutt) for at indsamle materiale om de nationale

programmer og nationale træforskningsinstitutioner.

De enkelte institutioner har modtaget omtalen af dem selv til gennemsyn og kommen

tering.
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Analysens resultater
 

Omfang

Træforskningen i Norden udføres på 31 institutioner med status af universitet, teknisk

højskole, sektorforskningsinstitut eller brancheforskningsinstitut (Bilag 1). I Norden

findes 2 rene træforskningsinstitutioner. Det er Institut for Träteknisk Forskning,

(Trätek) i Sverige og Norsk Treteknisk Institut (NTI). Begge er såkaldte

brancheforskningsinstitutter.

På en række institutioner foregår træforskningen indenfor hver institution på en eller

flere afdelinger, sektioner etc. og ofte i tilknytning til forskning i andre materialer og

processer. I Norden udføres træforskning således på 47 forskellige institutter,

afdelinger, laboratorier, sektioner, grupper etc. Skønsvis 480 forskere (inklusiv

doktorander) er beskæftiget med træforskning på hel- eller deltid. Det har ikke på de

foreliggende grundlag været mulig at omsætte antallet til helårsværk. Laboratorie- og

servicepersonale er så vidt mulig ikke medregnet. Personaleopgørelseme hidrører fra

årene 1998, -99, 2000 eller 2001. På mange institutioner er træforskningen tæt knyttet

til uddannelse af studenter.

Omsætningen på 450 mio. danske kr. (Tabel 1) er usikker, idet meget få institutioner har

angivet omsætningen. Omsætningen omfatter offentlige midler, private fondsmidler,

EU-midler og bedriftemes medvirken i FoU-aktiviteter på institutioneme med værdien

af egen arbejdskraft eller kontant tilskud. Hvor omsætningen har manglet er den ansat

efter den gennemsnitlige omsætning pr forsker i det pågældende land.

 

Antal institutioner Antal forskere Omsætningimio. danske kr.

 

 

Danmark 6 (6) 30 30

Finland 8 (12) 200 160

Island 2 (2) ' 1 1

Norge 5 (8) 50 70

Sverige 10 (19) 200 190

Ialt 31 (47) 480 450

Tabel 1. Oversigt over antallet af institutioner m.m., der udfører træforskning i Norden.

Tallet i parentes er antal institutter, afdelinger m.m.

Projektområder

Træforskningen er bredt dækket af de 31 træforskningsinstitutioner (Bilag 1 Tabel 2).

De FoU områder, deri disse år tiltrækker flest institutioner, er:

D Logistik i trækæden (13 institutioner) (optimering, værdianalyse, kvalitet i

trækæden, informationsbehandling, sporbarhed).

13



U Byggeri og træ (12 institutioner) (processer, klimaskærme, fugtforhold, anvendelsen

af træ, produkter, byggesystemer, landbrugsbygninger og generelt).

U Tørring af træ og træfugt (12 institutioner) (højtemperaturtøning, kemiske

påvirkninger, mekaniske påvirkninger, tørreprogrammer).

U Fysiske og mekaniske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).

U Anatomiske og kemiske egenskaber hos træ og træprodukter (11 institutioner).

Forskning i Marketing aftræprodukter fortages på 3 institutioner, mens Arkitektur,

design, æstetik og træ foretages på 8 institutioner.

Spidskompetencer

Kun 15 af institutioneme har besvaret spørgeskemaets afsnit om spidskompetencer set

med nordiske og intemationale øjne (Bilag 1 Tabel 2). En række af de nordiske træ-FoU

institutioner er blandt de fremtrædende set med intemationale øjne på bl.a. følgende

områder:

Arkitektur med træ.

Brand og træ.

Byggesystemer med trækonstruktioner.

Tørring af træ.

Kvalitetssortering af træ.

Lim og limtræ.

DDDIDD Træbroer.

Unikke FoU-faciliteter

Oplysningeme er hentet fra spørgeskemaeme, som er udsendt til institutionemes

træforskningsenheder. 14 institutioner har svaret (Bilag 1 Tabel 3). Ud fra disse kan det

konstateres, at træforskningen i Norden tilsammen er godt udstyret med laboratorier og

faciliteter. Det vil være nyttigt for forskningen og virksomhedeme, hvis der blev

udfærdiget en mere detaljeret oversigt, med større indblik i de mange laboratorier og

deres ydeevner.

Forskningsområder med forventet vækst

Spørgeskemaets afsnit om den kommende udvikling inden for træforskningen er kun

besvaret af 10 institutioner (Bilag 1 Tabel 4). De udpeger tilsammen 17 vækstområder,

bl.a.:

U Arkitektur og træ.

Træbrokonstruktioner.

Massivtræbyggesystemer.

Marked og marketing.

DDID Nye træmaterialer (engineered wood).
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U Trækonstruktioners pålidelighed.

U Træbyggeri og indeklima.

Alle må siges at være forholdsvis nye områder for træforskningen.

Emner med forventet nedgang er bl.a. savværksteknologi og produktionsteknik.

Nationale træ-FoU netværk/centre

Inden for træforskningen er deri alle de nordiske lande foregået en udvikling i de

seneste år, hvor træforskningsinstitutioneme har søgt samarbejde med hinanden i form

af dannelse af netværk, centre uden mure eller tilsvarende. Den samme udvikling er

også foregået i flere andre europæiske lande.

Baggrunden for denne udvikling kan findes i flere forhold:

U Ønske/krav fra FoU-bevillingsgiveme.

U Ønske/krav fra industrien om tværfagligt samarbejde og vertikal integration.

U Ønske fra FoU-institutioneme om at forbedre deres konkurrenceevne også

intemationalt.

U Ønske om at matche de større og større industrivirksomheder.

I de nordiske lande er seks FoU netværk inden for træsektoren etableret eller under

etablering. Herudover findes en række samarbejdsaftaler på projektniveau mellem FoU

institutioneme. Træcentret i Danmark er det eneste netværk, der har formaliseret

samarbejde med træforskning i et andet land, i dette tilfælde Sydsverige.

Disse netværks samlede FoU giver et godt billede af, hvilke forskningsområder der

satses på i disse år.

Danmark

Træcentret

En arbejdsgruppe bestående af 22 centralt placerede personer indenfor træ-og

møbelsektoren nedsat af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien foreslog i

2000, at der blev etableret et Træcenter. Træcentret skal virke som et formaliseret og

forpligtende samarbejde mellem følgende aktører:

Træ- og møbelsektorens industrier, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Skov &

Landskab (FSL), Den Kgl.Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Tekniske

Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Sveriges Landbruksuniversitet, Lunds

Universitet, Växjö Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Århus,

Danmarks Designskole og Træbranchens Oplysningsråd.

Træcentrets opgaver er:

U At etablere et levende og intemationalt anerkendt forsknings- og undervisningsmiljø

i Danmark omkring træ som materiale, der gør det muligt at rekruttere og fastholde

højtuddannede specialister, samt sikre en ny generation af intemationalt anerkendte

træforskere.

U At forbedre samarbejdet mellem forskningsmiljøeme fra “frø til færdigvare”.

U At forbedre samarbejdet mellem forskningsinstitutioneme, Teknologisk Institut og

industrieme.
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U At forbedre samarbejdet mellem forskningen og de faglige miljøer ved de

institutioner, der alene har undervisning.

U At formidle anvendelsesorienterede resultater af samarbejdet.

Træcentret med en tværgående forskergruppe på ca. 100 forskerårsværk fordelt på 13

forskellige forskermiljøer på 7 universiteter skal blive det ”Centre of Excellence”, der

skal sikre en koordineret dansk-sydsvensk indsats inden for forskning, udvikling, '

uddannelse og formidling vedrørende træ som materiale.

Skov- og Naturstyrelsen har med en bevilling fra Produktudviklingsordningen sikret

Træcentret de første midler, og Træcentret har begyndt sit arbejde medio 2002.

Center for Plantefiberteknologi

Center for Plantefiberteknologi er et formaliseret samarbejde mellem Danmarks

Jordbrugsforskning, Novo Nordisk A/S, Forskningscenter Risø, Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole og Danmarks Tekniske Universitet. Centrets målsætninger fastlægges

af centrets bestyrelse. Det overordnede mål er at fremme den industrielle anvendelse af

plantefibre til fremstilling af nye materialer og produkter med så lille miljøbelastning

som muligt. Dette søges opnået gennem:

U En forskningsstrategi som fokuserer på grund- og strategisk forskning orienteret

mod industriel produktion.

U En kommunikationsstrategi som fokuserer på spredningen af viden til industri og

etablering af synergetisk partnerskaber mellem forskere og producenter.

U En uddannelsesstrategi som fokuserer på uddannelse af forskere ved at knytte

studerende til specifikke forskningsprojekter, som kan føre til kandidat- og ph.d.

grader.

Centret blev i dannet i 1996. Strukturen har været uændret siden, men der er planer om

at optage flere medlemmer. Etableringen af centret har været med til at synliggøre

træfibre, som et fomybart råstof. Plantefibre er blevet et prioriteret område i

strategiplaneme for 1998-2002 for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Statens

Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd og Statens Teknisk

Videnskabelige Forskningsråd og sidst i Forskningsministeriets nationale strategi for

materialeforskning (1999).

Der er i alt 23 forskere tilknyttet centret, hvoraf de 7 er ph.d.-studerende. Center for

Plantefiberteknologi har ikke studerende eller studieretninger. Centret er imidlertid vært

for ca. 10 specialestuderende om året.

Finland

Centre of Expertice for Wood Products består af 10 universiteter og forskningsinstitutter

i et netværk, der kan påtage sig forsknings- og udviklingsopgaver og samarbejder om at

løse dem på tværfaglig plan. Formålet er at forbedre effektiviteten og indflydelsen inden

for FoU.

De 10 deltagere er:

U University of Helsinki.

U University of Joensuu.

U Lappeenranta University of Technology.

U Finnish Forest Research Institute, Joensuu and Vantaa.
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University of Oulu.

Helsinki University of Art and Design.

Tampere University of Technology.

Helsinki University of Technology.

University of Vaasa.

Technical Research Center of Finland, VTT.DDID

Særlige indsatsområder er:

Markedsudvikling.

Design og arkitektur.

Udvikling af videnforrnidlingssystemer efter industriens ønsker.

Fomyelse i træanvendelsen.

Mærkevarer i træ.

Forbedring af processer.

DDDD Konstruktioner med træ.

OTAWOOD

OTAWOOD er placeret i Otaniemi og er et samarbejde mellem:

U VTT Building and Transport/Wood Technology.

U Helsinki University of Technology/Structural Engineering and Building Physics.

U Helsinki University of Technology/Wood Technology.

U Helsinki University of Technology/Wood Constrution.

Formålet er koordinere og udvikle undervisning og forskning i træteknologi i Otaniemi

og at fremme nationalt og intemationalt samarbejde.

OTAWOOD netværket har 130 specialister heraf 86 forskere indenfor træ og træanven

delse, som dækker trækæden fra træets fældningi skoven til dets anvendelse i bygnin

ger.

Island

Der er ikke identificeret netværk i Island.

Norge

Treforsk

Treforsk er et kundskabsnetværk (forening) for FoU og uddannelse indenfor

skoverhvervet, træindustrien og anvendelsen af træ.

Formålet er gennem et nært og forpligtende samarbejde indenfor FoU,

kundskabsformidling og uddannelse at bidrage til:

U Højere værditilvæksti værdikæden.

U Videreudvikling af Treforsks kompetencer.
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IUD

Grundlag for tværfaglig og strategiske samarbejdsprojekter med rationel

arbejdsdeling.

Grundlag for bedre uddannelse.

Styrkelse af formidlingen af FoU resultater til brugeme.

At erhvervet fremstår attraktivt for uddannelsessøgende.

At Treforsk fremstår som “center for fremragende forskning".

Treforsk består af :

DDDDD

NLH, Institutt for skogfag og Institut for tekniske fag.

Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK).

Norsk Treteknisk Institutt (NTI).

Norges byggforskningsinstitutt (NBI).

Norges Byggskole.

Der er i alt ca. 150 medarbejdere i netværket.

TreSenteret i Trondheim

TreSenteret i Trondheim blev etableret i december 2000, som et resultat af et aktivt

arbejde mellem en række aktører fra verdikæden for skov og træ samt NTNU,

Trondheim Kommune, NTI og centrale myndigheder. TreSenteret i Trondheims fonnål

er at arbejde for øget værditilvækst i hele værdikæden for skov- og træprodukter, og for

øget brug af træ som bæredygtigt materiale. Dette sker gennem tre hovedaktiviteter.

Tresenteret i Trondheim skal:

D Initiere og tilrettelægge en styrkelse af den trærelaterede undervisning og anden

studietrettet aktivitet ved NTNU. Gennem bistand til NTNU skal TreSenteret i

Trondheim skabe øget rekruttering af studerende til træfag, organisere kontakt

mellem virksomheder og studerende, give assistance til fagmiljøer, give assistance

ved intemational udveksling af studerende og arrangere samlinger for faglærere

inden for de træteknologiske fag.

Etablere stærke netværk mellem fagmiljøer ved NTNU og aktører i og langs

værdikæden. Gennem kundskabsforrnidling og samarbejde med andre skal

TreSenteret i Trondheim stimulere til aktivt brug af netværket. TreSenteret i

Trondheim skal gennem kontaktskabende aktiviteter sikre, at kurser, konferenser og

andre arrangementer bliver gode mødepladser for træerhvervet. TreSenteret skal

også bidrage med at markedsføre NTNU som træuniversitetet samt bistå erhvervet

med rekruttering og udvikle oplæg til ”trainee-forløb”.

Bidrage til at realisere FoU-aktiviteter, som vil styrke undervisningsgrundlaget.

TreSenteret skal bistå i arbejdet med finansiering af FoU-projekter, identificere

projekttemaer og udnytte netværkene for at bringe erhvervet med i FoU-arbejdet.

TreSenteret i Trondheim skal gennem samarbejde med Innovasjonssenter

Gløshaugen bidrage med faglig kompetence og følge op på forskellige ideer for

nytænkning indenfor træerhvervet.
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Sverige

Trämekanik programmet

Trämekanik programmet er et samarbejdsorgan mellem:

U Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Lunds Tekniska Högskola.

Luleå Tekniska Universitet.

Chalmers Tekniska Högskola.

Institutet för Träteknisk Forskning.

UDDD Kungliga Tekniska Högskolan.

Programmet styres af en national videnskabelig komite og en intemational

videnskabelig komite.

Projektområder:

U Design automation for fleretagerede huse.

Klassifikation af træegenskaber med multi-censor teknologi.

Indflydelsen af materialeegenskaber og trykved på vridningeri savet gran.

IDD Pålideligheden af strukturelle systemer med tømmer - effekter af variabilitet og

manglende ensartethed.

Indflydelsen af træstrukturer på deformation og brud i træ.

Træbaserede kompositter og tekniske træprodukter.

Træ-Fugt interaktion og modifikation af træets egenskaber.

CT-scanning af træ under tørring.

DDDD Markedsindrettede træstrukturer og produktionssystemer, en holistisk angrebsmåde.

Fra 1998 har der været 21 doktorand-projekter indenfor områdeme.

Nordiske og internationale træ-FoU netværk.

I det følgende vises eksempler på mere eller mindre formaliserede intemationale

samarbejder inden for træ-FoU. Disse samarbejder kan være nordiske eller med

europæisk baggrund. Samarbejdeme kan være tidsmæssigt afgrænsede til et projekts

løbetid eller af længere tids varighed ifølge aftaler mellem FoU- institutioner i Norden

eller Europa.

Eurowood

Eurowood er et formaliseret samarbejde mellem træ-FoU institutioner i Europa. Her

deltager nordiske institutioner aktivt. Eurowood tager initiativ til konferencer,

forberedelse af ansøgninger til EU-forskningsprogrammer og lobbyarbejde for at

fremme træets position ved forberedelsen af EU-forskningsprogrammer. Gennem

Eurowood mødes de nordiske træ-FoU institutioner på ledemiveau og på forskemiveau.

Eurowood er senest fusioneret ind i Innovawood.
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InnovaWood

InnovaWood er en paraplyorganisation, som samler fire europæiske netværk.

Eurofortech, Eurifi, Euroligna and Eurowood har sammen dannet InnovaWood

netværket med henblik på en koordineret støttestruktur for innovation i træ og

møbelindustrien.

Parolen er "Towards an integrated European research and training area for the forest and

wood industry"

COST-actions

Nordiske træ-FoU institutioner deltager i en række COST-actions. Hver COST-action

har sit eget tema. Her udveksles erfaringer fra træ-FoU, og det giver de nordiske

forskere et godt kendskab til hinandens forskning.

European Drying Group

Er et samarbejde mellem træ-FoU institutioner, der forsker i trætørring. Her udveksles

erfaringer fra trætørrings-FoU, og der gennemføres projekter indenfor emneme

metoder, kvalitet og lignende. Herigennem har de nordiske trætørringsforskere et godt

kendskab til hinandens forskning.

Det europæiske standardiseringsarbejde.

Mange nordiske træforskere medvirker aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde

f.eks. vedrørende træmaterialer og -produkter. I flere tilfælde indebærer standardise

ringsarbejde, at der skal udvikles og testes nye prøvemetoder. Heri deltager de nordiske

forskningsinstitutioner også.

Nordisk samarbejdsgruppe for virkeslære

Er et etableret netværk med det formål at orientere medlemmeme om planlagte,

igangværende og afsluttede FoU aktiviteter på de institutioner, som deltager i netværket.

Demæst er det formålet at drøfte og sætte fællesnordiske FoU-aktiviteteri gang. De

deltagende institutioner er KVL fra Danmark, HUT fra Finland, NLH fra Norge og SLU

fra Sverige. Desuden deltager METLA fra Finland, og repræsentanter fra de baltiske

stater indkaldes som observatører i netværkets årsmøde. Netværket har ingen vedtægter.

Nordtest

Med støtte fra Nordtest udvikles og prøves nye målemetoder, som skal indgå i det

nordiske standardiseringsarbejde og blive til standarder. De nordiske træ-FoU

institutioner indgår med deres laboratorier i dette standardiseringsarbejde.

Nordisk Limtræ Nævn -

Er et samarbejdsorgan mellem de nordiske limtræproducenter særligt angående fælles

regler for limtrækvalitet og markedsføring. Arbejdet har medført en række FoU

projekter finansieret af industrien og bl.a. Nordtest og Nordisk Industrifond, og

projekteme er udført af nordiske træ-FoU institutioner.

Nordisk Træbeskyttelses Råd

Er et samarbejde mellem nordiske producenter af imprægneret træ og leverandøreme af

kemiske midler om at udarbejde nordiske standarder for imprægneret træ til forskellige

anvendelser. Dette arbejde har medført en række projekter, hvor de nordiske træ-FoU

institutioner har bidraget med deres laboratorier og markforsøg.

20



Nationale træ-FoU programmer o.l.

I Danmark, Finland, Norge og Sverige findes nationale træ-FoU programmer. I Island er

der ikke planer om sådanne programmer (Bilag 3).

Disse programmers FoU-områder fremgår af Tabel 2, og det ses, at der er overordentlig

stor lighed mellem indholdet i de fire landes træ-FoU- programmer.

 

Danmark Finland Norge Sverige

 

Værditilvækst i trækæden X X X X

Markedsforskning X X X X

Træ som byg./ konstruktionsmateriale X X X X

Produktionsteknologi X X

Etablering af netværk X X X

Inforrnationsspredning X X X X

Produktudvikling X X X X

Fremtidsstudier X

Materialevidenskab, mek., fysisk, m.fl. X X

Træarkitektur, design X X X X

 

Tabel 2: Nationale FoU-programmer i Finland, Norge og Sverige.

Som noget særligt er der etableret et fælles svensk-finsk forskningsprogram med titlen

Research programme on wood material science.

Research Program on Wood Material Science (2003-2006)

The Academy of Finland, the National Technology Agency (Tekes, Finland), the

Ministry of Agriculture and Forestry (Finland), the Swedish Research Council for

Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas) og the Swedish

Agency for Innovation Systems (VINNOVA) har udbudt et fælles forskningsprogram

med henblik på at fremme tværgående forskning rettet mod træ som materiale

Formålet med programmet er:

U at fremme en bæredygtig anvendelse af naturressourceme

U at øge træindustriens konkurrenceevne

U at etablere en videnbase med henblik på at fremme udviklingen af innovative

træprodukter

U at identificere formidlingen af ny viden og teknologi fra producent til bruger

U at skabe værditilvækst i træindustrien

U at fremme tværgående forskning

U at styrke det intemationale forskersamarbejde inden for området træ som materiale

U at stimulere til forskermobilitet mellem landene

U at intensivere forskeruddannelse inden for træ som materiale

Netværksdannelsen mellem forskeme fremmes ved fælles projekter, møder og

seminarer Programmet fokuserer på tre områder:

1. Materialeegenskaber for træ
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2. Metoder til forbedring af træ og fibermaterialers egenskaber

3. Modifikation af træ til innovative økoeffektive produkter.

1. Materialeegenskaber for træ

U Teknik til måling og karakterisering af træ og træfibres egenskaber, herunder

variationen

U Sammenhængen mellem ultrastrukturen og de kemiske eller fysiske egenskaber

for træ og fibre

Mekanismer til formgivning af træ og fiber

U Betydningen af miljøfaktorer (fx. sted. klima år sæson) på træ- og

fiberegenskaber

U Forholdet mellem slutbrugerefterspørgslen af træprodukter og råmaterialets

egenskaber

2. Metoder til forbedring af træ- og fiberrnaterialers egenskaber

Træforædling med traditionelle metoder eller genteknik

Skovdyrkningsmæssige metoder

Fremskaffelse og skovningsoperationer

Optimering af råtrækæden for specifikke produkter eller krav

DDID Socioøkonomiske aspekter

3. Modifikation af træ til innovative økoeffektive produkter.

Dette tema er endnu ikke åbent for ansøgninger.

The Academy of Finland har øremærket i alt 1,7 mio. E til programmet mens Formas

har afsat 16 mio. SEK. The National Technology Agency, Tekes i Finland og the

Ministry of Agriculture i Sverige vil også afsætte midler til programmet.

Samarbejde mellem de offentligt finansierede træ-FoU miljøer og de

privat finansierede forskningsmiljøer

I de nordiske lande er der tradition for samarbejde mellem den private træsektor og den

offentligt finansierede træ-FoU. Dette forhold må hovedsagelig tilskrives, at den

mekaniske træindustri i Norden ligesom i resten af Europai langt overvejende grad

består af mindre virksomheder uden tilstrækkelige ressourcer til at have egne

forskningsafdelinger. Kun et fåtal af virksomhederne udfører egen FoU. Igennem de

sidste 15 år er dette samarbejde blevet yderligere stimuleret, ved at de offentlige

bevillingsgivere af træ-FoU programmer og større projekter har stillet krav om, at en vis

procentdel af finansieringen skal komme fra private bevillingsgivere enten i form af

kontante midler eller i form af værdien af en egenindsats i projektet. EU-reglen om

mindst 50 % brugerfinansiering bliver mere og mere almindelig. Som eksempel på dette

kan nævnes Nordisk Industrifonds Nordic Wood program. For yderligere at fremme

samarbejdet mellem den offentligt financierede træ-FoU og den private sektor stiller de

offentlige bevillingsgivere oftere og oftere krav om program- og projektstyregrupper

med op til 100 % brugerrepræsentation. Nordic Wood programmet er et eksempel på

100 % brugerstyring.
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Også på nationalt plan skal de følgende eksempler på brugerstyrede programmer og

projekter med rådgivende organer med brugerrepræsentation fremhæves.

Danmark

Træcentret er et formaliseret og forpligtende samarbejde med deltagelse af

forskningsinstitutioner, undervisningsinstitutioner og teknologiske institutioner, med

tilknytning til træerhvervet. '

Træcentrets centrale opgaver er:

U At etablere et levende og intemationalt anerkendt forsknings- og undervisningsmiljø

i Danmark omkring træ som materiale, der gør det muligt at rekruttere og fastholde

højtuddannede specialister samt sikre en ny generation af intemationalt anerkendte

træforskere.

U At forbedre samarbejdet mellem forskningsmiljøeme ”fra frø til færdigvare”.

U At forbedre samarbejdet mellem forskningsinstitutioneme, Teknologisk institut og

virksomhedeme.

U At forbedre samarbejdet mellem forskningen og de faglige miljøer ved institutioner,

der alene har undervisning.

U At formidle anvendelsesorienterede resultater af samarbejdet.

Finland

Wood Wisdom Programmes første fase sluttede i 2001. Den dækkede hele

produktionskæden og omhandlede både papirmasse og papir og mekanisk forarbejdning

af træ. Første fase var finansieret af Tekes, the National Technology Agency of Finland,

the Academy of Finland, the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of

Trade and Industry. Første fase bestod af fire underprogrammer: Kemisk papirmasse,

Værditilvækst i trækæden, Træ som materiale og ”The forest cluster research

programme?

Anden fase startede i 2003. Det består af to underprogrammer, et om Træ som materiale

og et om ny viden og teknologi.

Formålet er at etablere en videnbase med henblik på udvikling af innovative

træprodukter og øget værdiproduktion i træindustrien. Underprogrammet om træ som

materiale starter med det fælles finsk-svensk forskningsprogram, og det er intentionen

at udvide programsamarbejdet til europæisk niveau og endda inddrage Nordamerika og

Japan.

Norge

Treprogrammet blev iværksat for at øge værditilvæksten i skovsektoren og bidrage til

bæredygtigt forbrug og produktion. Ved at fokusere på brugen af træ, højere forædling

og en bedre kobling mellem alle led fra marked til skov vil SND (Statens nærings- og

distriktsutviklingsfond) og erhvervet sammen bidrage til, at Norge bliver en ledende

nation inden for anvendelse af træ.

Målet er, at alle led i værdikæden fra skov til forbruger skal have et fælles kompetence

grundlag og dermed kunne samarbejde bedre og levere produkter, som er bedre tilpasset

forbrugemes behov.

Sverige

Vinnova (Verket för innovationssystem) satser bl.a. på et nyt såkaldt prioriteret

tillvækstområde: Trämanufaktur.
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Stigende efterspørgsel efter oplevelser i bo- og nærmiljøer medfører stigende krav til

materialevalg i medfør af stigende krav til skønhed, formgivning og trivsel, ligesom der

stilles store krav til materialevalg ud fra et økologisk bæredygtighedsperspektiv. Den

voksende fokus på miljø vil medføre en stærkt stigende anvendelse af træ som et af få

fomybare materialer med mulighed for at skabe tiltalende interiørløsninger, hvor et

trendsættende design kan komme til udtryk. Målet er at videreforædlingen på nationalt

niveau skal fordobles i den kommende tiårsperiode, først og fremmest inden for

modulære træbaserede byggesystemer og interiør, funktionelle løsninger med højt

indhold af videreforædlet træ.

Det svensk-finske samarbejdsprogram, som er omtalt tidligere, indgår som en del af

tilvækstornrådet..

Brancheforskningsinstututter

I de nordiske lande er der en række eksempler på selvejende træ-FoU institutioner, som

er finansieret ved en blanding af private og offentlige midler på program og projekt

niveau og ved rekvireret arbejde. Eksempler på disse brancheforskningsinstitutter er

Teknologisk Institut i Danmark, Norsk Træteknisk Institut, VTT i Finland og Träteki

Sverige. Brancheforskningsinstitutteme er mere eller mindre brugerstyrede og har med

store andele rekvireret arbejde og dermed indsigt i virksomhedemes behov spillet en

meget stor rolle i udviklingen af den nordiske træindustri, både hvad angår proces- og

produktudvikling.

Private midler til træ-FoU på universiteter og tekniske højskoler

Der findes rigtig mange eksempler på, at virksomheder, deres organisationer, og private

fonde støtter træ-FoU aktiviteter på universiteter og tekniske højskoler med både løn

og driftsomkostninger, men også med midler til bygninger og laboratorieudrustning.

Alle de i bilag 1 nævnte træ-FoU institutioner har igangværende projekter med støtte fra

virksomheder og deres organisationer.

Generelt er billedet i alle de nordiske lande, at jo nærmere forskningsaktiviteteme og -

resultateme er på kommerciel udnyttelse, jo større er bedriftemes interesse for at deltage

økonomisk i FoU-aktiviteter på institutioneme. Der er således meget få industrimidler

involveret i træprojekter med grundforskningskarakter. Når samtidig de offentlige

bevillingsgivere i større og større omfang kræver, at træ-FoU programmer og -

projekter skal brugerstyres, har træprojekter med mere grundforskningsprægede

karakterer fået vanskelige økonomiske forhold.
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Nordic Wood programmet: Resultater

og konsekvenser af, at programmet er

ophøn.
 

Nordic Wood programmet i regi af Nordisk Industrifond satte i gang i 1993 efter 2 års

forarbejde og programskrivning af en arbejdsgruppe bestående af chefer fra nordiske

brancheforskningsinstitutter, den finske industriforskningsorganisation og en repræsen

tant for den nordiske træindustri. Initiativet til arbejdsgruppen blev taget af de nordiske

offentlige træ-FoU bevillingtsgivere. I 1993 tog Nordisk Industrifond på baggrund af

programrapporten FoU-programför nordisk träindustri 1993-1996, Rammeprogram,

Nordic Wood 1:1993 beslutning om at igangsætte Nordic Wood programmet med årlige

bevillinger på ca. 10 mio. NOK.

Programmets finansieringsmodel på projektniveau var:

U Nordisk Industrifond maks. 30 %.

U De nationale FoU programmer maks. 20 %.

U Industrien min. 50 %.

Denne finansieringsmodel eri princippet god, men i praksis ofte for kompliceret som

følge af forskellige bureaukratiske regler i de nordiske lande.

Programmet var brugerstyret og organiseret med to industripersoner fra hvert land.

Styret prioriterede og indstillede projekter til Nordisk Industrifond til bevilling. De

nationale FoU- bevillingsgivere deltog i styrets møder, og der kunne herigennem opnås

et samarbejde og koordinering mellem Nordic Wood programmet og de nationale træ

FoU programmer. Det har været meget positivt, og der har kunnet ses en stærk

afsmittende effekt fra Nordic Woods indsatser til indholdet i de nationale programmer.

Den daglige ledelse af programmet blev varetaget af programledelsen som bestod af to

personer. En fra Nordisk Industrifond, der varetog Nordisk Industrifonds interesser og

de administrative rutiner, og en ekstem konsulent, der med mandat fra programstyret

varetog de faglige udviklingeri programmet, stimulerede og kontrollerede projekteme,

servicerede projektstyregruppeme og projektledeme og fungerede som sekretær for

styret.

De årlige administrative omkostninger til programstyret, konsulenten, markedsføring,

newsletter o.l. beløb sig til 600.000 NOK.

I hvert projekt valgte industrideltageme et projektstyre udelukkende med personer fra

industrien. Projektstyret arbejdede efter et mandat udarbejdet af programstyret. Projekt

styret valgte projektlederen og bestemte anvendelsen af de økonomiske midler efter

projektplaneme.

Programstyrelsen fastlagde strategieme for Nordic Wood bl.a.:

U Styregruppeme for projekteme skulle sammensættes, så alle led i træværdikæden

var repræsenteret, dvs. fra brugere, myndigheder, rådgivere til producenter.
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U Projektemes løbetid skulle være maks. 2 år.

U Projektstyregruppeme skulle udarbejde en plan og et budget for resultatspredning,

som skulle indeholdes i projektbudgettet.

U Hvert projekt skulle afholde mindst et åbent seminar, hvor resultateme blev

fremlagt.

U Programstyret skulle via programkoordinatoren have jævnlige rapporter om

fremdriften i projekteme, så den kunne gribe ind, hvis planeme ikke blev fulgt

fagligt, tidsmæssigt eller økonomisk.

U Projekteme skulle skabe resultater, der hurtigt kunne anvendes i industrien i form af

nye produkter, nye markeder, nye processer og nye holdninger til anvendelse af træ.

De nordiske træ-FoU institutioner spillede en meget aktiv rolle i Nordic Wood ved at

tage iniativet til nye projekter, samle de bedste forskere og industrideltagere til de første

og forberedende møder, skrive projektansøgninger og i mange tilfælde stille sig til

disposition som projektleder og med forsknings- og laboratorieindsatser.

Blandt træ-FoU institutioneme er der i dag enighed om, at Nordic Wood har betydet en

betydelig højnelse af FoU niveauet, forståelse for intemationalt samarbejde og

industrirelevans.

Træ-FoU institutionemes initiativer og samtidige indordning til industriens ønsker har

været meget positivt og bidraget til programmets gode resultater.

Ledelsen i Nordic Wood mener dog, at mange projektledere ikke var tilstrækkelig

uddannede til den funktion, og at Nordisk Industrifonds projektlederkursus var

utilstrækkeligt. Disse forhold gav ofte startvanskeligheder for projekteme.

Nordic Wood satte i perioden 1993-2000 85 projekteri gang til en samlet finansiering

på 225 mio. NOK. I disse projekter deltog i alt 725 virksomheder, og heraf var 85 %

såkaldte små og mellemstore virksomheder. 29 brancheorganisationer medvirkede i

projekteme på vegne af deres 7.400 medlemmer. 25 universiteter, tekniske højskoler og

brancheforskningsinstitutter servicerede projekteme. Kun i 10 % af tilfældene har det af

forskellige grunde været nødvendigt at stoppe projekter før tiden.

De mest kendte projekter er:

U Broer aftræ ( 800 nye træbroer er bygget i projektperioden).

U Brandsikre træhuse (nye brandlovgivningeri de nordiske lande tillader øget brug af

træ til husbygning)

U Fleretagershuse i træ (50 fleretagers huse med 1400 lejligheder er opført).

U Husbygning med massivtræelementer ( 75 bygninger er opført eller under opførel

se).

U Træ og miljø (flere hundrede nordiske trævirksomheder anvender Nordic Wood

modellen for miljødeklarationer).

U Nye markederfor nordiske træprodukter (Japan og Kina).

U Træ i næringsmiddelindustrien.

U Støjskærrne i træ (1000 støjskærme i træ er opført under og efter projektperioden).
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De vigtigste resultater:

De positive:

U Mindst 25 % af projekteme har præsteret resultater, deri projektperioden eller kort

efter har givet kommerciel udnyttelse og øget anvendelse af træ.

10 projekter har bidraget til nordiske og intemationale gennembrud for

træanvendelse. '

En række projekter har bidraget til førerpositioner i det europæiske

standardiseringsarbejde.

Flere projekter har åbnet nye intemationale markeder for nordisk træ.

Det lykkedes at engagere hele trækæden i 29 projekter.

Det lykkedes at engagere et stort antal virksomheder og myndigheder som aktive

deltagere i projekteme.

I alle de nordiske lande er deri programperioden sket en mærkbar øget interesse for

anvendelse af træ i anlægs- og byggebranchen.

Det lykkedes at etablere slutseminar for alle afsluttede projekter og med god

deltagelse. Kun et aflystes på grund af manglende deltagelse.

Det er i dag en generel opfattelse i industrien og på FoU-institutioneme, at det at

arbejde nordisk som i Nordic Wood er mere givende, og resultateme har større

gennemslagskraft end at arbejde i nationale programmer. Men også at

startvanskelighedeme er større i nordiske projekter.

Nordic Wood har som navn og program været meget synligt og har med sine

resultater fået stor medieomtale ud over træindustrikredsen. Styrken har ligget i, at

Nordic Wood er gennemført som et samlet og sammenhængende program frem for

en række fritstående enkeltprojekter.

De mindre positive:

U Det lykkedes ikke i programperioden at etablere et så tæt og frodigt samarbejde

mellem de nordiske FoU-institutioner, at det fortsatte efter projektemes og

programmets afslutning. Nordic Wood har ikke bidraget til etablering af netværk

indenfor FoU- institutioner eller virksomheder.

Mange projektideer fra FoU-institutioneme måtte henlægges, da der ikke kunne

etableres industrifinansiering

En evaluering af Nordic Wood blev udført af Cowi Consult ved interview blandt de

deltagende virksomheder.

De vigtigste resultater:

U

U

U

U

Nordic Wood programmet har øget opmærksomheden på og anvendelsen af træ.

85 % af de deltagende virksomheder er tilfredse med de opnåede resultater.

95 % af de deltagende virksomheder vil geme deltage i et nyt Nordic Wood projekt.

90 % af virksomhedeme har lært sig og fået gode resultater ud af samarbejdet med

FoU-institutioneme og vil geme indgå i nye samarbejder.

Generelt mente virksomhedeme, at resultatforrnidlingen til branchen havde været

for svag.
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Nordic Wood lukkede sine aktiviteter med slutkonferencen og udstillingen Wood

Visions på det nordiske ambassadekomplex i Berlin i efteråret 2000 med 200 deltagere

fra 14 lande.

Nordisk Industrifond har ikke planer om at igangsætte et nyt træ-FoU program som

Nordic Wood. Men Fonden har nedsat en ad-hoc gruppe med repræsentanter fra det

politiske liv, myndigheder, virksomheder og forskningen til at fremkomme med forslag

til projekter, der kan fremme den nordiske træindustris konkurrenceevne. Projekteme

skal fortsat finansieres med mindst 50 % fra industrien.
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Anbefalinger til SNS for øget samord

ning af nordisk træforskning
 

På baggrund af analysens resultater, resultater og erfaringer fra Nordic Wood og

konsekvenseme af programmets lukning opstiller forfatteren følgende forslag til

aktiviteter for øget samordning af nordisk træforskning:

U SNS bør søge koordinering og samarbejde om sine træ-FoU aktiviteter med de

nationale træ-FoU programmer og Nordisk Industrifond, så der kan skabes en synlig

og logisk sammenhæng i nordisk træ-FoU.

SNS bør koncentrere sin indsats omkring den nordiske træforskning (den grund

forskningsprægede) på FoU-institutioneme og kun i mindre omfang indgå i industri

FoU projekter, som varetages af Nordisk Industrifond. Herved kan etableres en klar

arbejdsdeling mellem SNS og Fonden.

SNS bør satse økonomiske midler på at søge at opbygge et øget nordisk struktureret

samarbejde mellem træforskningsinstitutioneme på udvalgte forskningsområder.

Der etableres samarbejdsgrupper (netværk) med et kommisorium fra SNS, hvor

nøgleordene er:

U Gensidig orientering om igangværende og planlagte FoU-aktiviteter.

U Udarbejdelse af program for fællesnordiske aktiviteter på FoU-området, som

SNS selv eller i samarbejde med de nationale FoU-bevillingsgivere og Nordisk

Industrifond søger finansieret.

U Aflioldelse af mindst et årlig møde i forbindelse med en åben konference,

seminar eller workshop med også foredragsholdere udenfor Norden.

U Tidsperiode 3-5 år.

Som det fremgår af analysen, er der store ligheder mellem træ-FoU aktiviteteme i de

nationale programmer, men der er i dag ingen samlet nordisk koordinering af FoU i

de nordiske lande. Senest er de etableret samarbejde mellem de svenske og finske

bevillingsgivere af ”Research Programme on Wood Material Science” og derved

mellem de FoU-institutioner, der deltager i programmet. Det foreslås, at SNS

påtager sig en koordinerende rolle inden for træforskningen. Det kan gøres med

etablering af nordiske netværk med kommissorium fra SNS.

SNS bør etablere et nordisk træforskningsprogram, der som Nordic Wood bliver

synligt i hele den nordiske træ-FoU verden og i industrien. SNS bør herunder

foruden finansiering af koordinerende aktiviteter skabe grundlag for finansiering af

forskningsprojekter, hvis resultater kan videreudvikles i nordiske industriforsknings

projekter eller indgå i nationale programmer.
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Bilag 1. Resultater fra spørgeskema
 

Tabel 1: Institutioner inden for træforskningen med anvendte

forkortelser, antal forskere og omsætning
 

Land/institution Forkortelse l Omsætning2

forskere Mia DKK

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet DTU 8 7

Statens Byggeforskning, By og Byg BY OG BYG 4 4

Aalborg Universitet AUC 9 11

Teknologisk Institut TI 5 6

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole KVL 1 1

Arkitektskolen i Århus AAA 1 1

Finland

Finnish Forest Research Institute METLA 22 20

Helsinki University of Art and Design UIAH 2 2

Helsinki University of Technology HUT 30 30

Lappeenranta University of Technology LUT 2 2

Tampere University of Technology TUT 6 4

Technical Research Center of Finland VTT 71 60

University of Joensuu JOENSUU 70 40

University of Oulu OULU 5 3

Island

Icelandic Building Research Institute RABYGG

Iceland Forest Research SIMNET 1 1 

Fortsætter på næste side.

 

l Tallene skal forstås som hel- eller deltidsansatte personer, som arbejder med

forskning. Antal forskere er inkl. doktorander. Tal i kursiv er skønnede.

2 Tallene repræsenterer omsætningen på den (de) mindste faglige enheder på

institutioneme, der arbejder med træforskning helt eller delvist.
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Tabel 1: Fortsat

 

Land/institution Forkortelse Antal Omsætning

forskere Mia DKK

Norge

Norsk Treteknisk Institutt NTI 22 30

Norsk Institutt for skogforskning SKOGFORSK/NO 10 10

Norges Landbrukshøgskole NLH 6 5

Norges byggforskningsinstitutt NBI 5 5

Norges Teknisk-Naturvitenskabelige NTNU 10 10

Universitet

Sverige

Chalmers tekniska Höskola CHALMERS 31 19

Kungliga Tekniska Högskolan KTH 10 10

Linköping tekniska högskola LIU 1 10

Luleå tekniska universitet LUTH 20 20

Lunds tekniska högskola LTH 15 10

Stiftelsen Skogsbrukets SKOGFORSK/SE 10 10

Forskningsinstitut

Sverige Landbruksuniversitet SLU 14 12

Sveriges Provnings- och SP 14 10

Forskningsinstitut

Instituttet för Träteknisk Forskning TRÄTEK 50 75

Växjö Universitet VXU 27
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Tabel 2. FoU-områder og spidskompetencer
 

FoU-områder Institutioner Intemationalt

førende

institutioner

Arkitektur, design, æstetik og træ

U Modeme træbyer OULU

. AAA, LUTH
Æstetik, markforsøg UIAH, VTT, LTU, VXU

U Design og træ OULU KTH QULU

U Arkitektur og træ '

Brand og træ

U Brandprøvning AUC, HUT, VTT, NBI, LTH, TRÄTEK

TRÄTEK

U Brandegenskaber VTT, KTH, LTH, TRÄTEK TRÄTEK

Byggeri og træ

U Processer i byggeri BYOGBYG, VTT

U Klimaskærmen BYOGBYG, NBI

U Lydisolering NBI,KTH,LTH LTH,KTH

U Fugtforhold BYOGBYG, NBI, KTH VTT

U Anvendelse TI, NTI, METLA, HU VTT

U Produkter METLA, HU, LUT, TUT, NTI, VTT

TRÄTEK, SLU, SP

U Træhus, bygsystem HUT, NTI, TRÄTEK VTT, NBI,

LTH

U Landbrugsbygninger NLH

U Generelt HUT, VTT, CHALMERS

Konstruktion med træ

U Beregninger, modeller DTU, TUT, NLH, LTH LTH

U Udformninger, design DTU, HUT, OULU, VTT TUT

U Dimensionering BYOGBYG, NTI, NTNU, LTH HUT, VTT,

TRÄTEK

U Pålidelighed, bæreevne AUC, HUT, VTT, NTI, AUC, LTH

CHALMERS, LTH, SP

U Pladekonstruktioner NLH, CHALMERS

U Andre materialer LTH

U Udmattelse AUC

L . METLA, VTT, NLH, SLU
agrzng aftræ

Limning og mekaniskeforbindelser

U Mekaniske forbindelser DTU, AUC, HUT, LTH AUC, VTT

U Limning HUT, VTT, NTI, KTH, LTH, SP, NTI, KTH

TRÄTEK

U Metoder TUT 

Fortsætter på næste side.
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Tabel 2. Fortsat

 

FoU-ornråder Institutioner Intemationalt

førende institutioner

 

Logistik i trækæden

U Optimering

U Værdianalyse

U Kvalitet i trækæden

U Informationsbehandling

U Sporbarhed

Marketing aftræprodukter

U Markedsspørgsmål

U Marketing

Mekaniske egenskaber hos træ og

træprodukter

U Generelt

Metodeudvikling

Microstruktur

Deformationer

MøblerUUID]

Miljø og træ

U Energiforbrug

U Energilagring

U Indeklima

U LCA etc.

Modificering af træ

U Termisk

U Kemisk

Fortsætter på næste side.

METLA, LUT, VTT, JOEN

SUU, SKOGFORSK/NO,

KTH, SKOGFORSK/SE,

TRÄTEK, VXU

HUT, METLA,

SKOGFORSK/SE

CHALMERS

LUTH, VXU

SKOGFORSK/SE, TRÄTEK

METLA, JOENSUU,

SIMNET

DTU, TI, HUT, METLA,

TUT, JOEN-SUU,

SKOGFORSK/NO, NLH,

CHALMERS, KTH , LUTH

LTH

LTH

METLA

JOENSUU

DTU, JOENSUU, METLA,

VTT

KTH

DTU, TI, VTT, SLU

TI, VTT, NTI, TRÄTEK

JOENSUU, VTT

VTT, CHALMERS

SKOGFORSK/SE,

KTH

KVL

HU, METLA

TKK, TUT, VTT,

CHALMERS,

LUTH, LTH;

SKOGFORSK/SE

TKK, VTT

METLA, TKK

VTT, CHALIVHERS

CHALMERS

_ CHALMERS
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Tabel 2. Fortsat
 

FoU-områder Institutioner Intemationalt

førende institutioner

Processer og maskineri træindustrien

U Management, SME METLA JOENSUU '

U Produktionsteknik LUT, VTT LUTH,LIU

U Savværksteknologi HUT, LUT, VTT, NTI, NLH,

LUTH

U Kvalitetskontrol JOENSUU, VTT, NTI

U Robotisering JOENSUU, VTT LIU LIU

U Måleteknik LUTH

U IT-anvendelse VXU, LIU

Sortering af træ HUT, VTT, NTI, SP,

TRÄTEK

U Kvalitet NTI, CHALMERS,

TRÄTEK

U Scanningsteknik VTT, LUTH

Træbeskyttelse og overfladebehandling

U Konstruktiv træbeskyttelse TI, NTI TRÄTEK

U Overfladebehandling TI, VTT, NTI, CHALMERS, NTI, TRÄTEK,

KTH, SLU, SP, TRÄTEK LIU

U Kemisk imprægnering TI, JOENSUU, TKK, NTI VTT

U Markforsøg TI, AAA, NTI, CHALMERS,

SLU

U Levetid for træ VTT, KTH, SLU, TRÄTEK, TRÄTEK

SP

Træ, lyd og vibrationer NBI' KTH' LTH LTH

Træ rodukter o materialerU Ipimtræ g LUT' TKK' VTT NTI

U Nye materialer TUT, LUTH

U Udmattelse af limtræ AUC

Træteknologi, generelt JOENSUU

SLU

Tørring aftræ og træfugt DTU, HUT, VTT, NTI,

CHALMERS, KTH, SP, LIU,

SLU

U Højtemperaturtørring JOENSUU, LUT, VTT, LUTH TRÄTEK

U Kemisk påvirkning

U Mekaniske skader

U Programmer

U Fugtmekanik

Fortsætter på næste side.

JOENSUU, VTT, LUTH

VTT, LTH, TRÄTEK

TRÄTEK

HUT, VTT

NTI, CHALMERS,

LUTH

VTT, NTI

NTI, LUTH,

TRÄTEK
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Tabel 2. Fortsat

 

FoU-områder Institutioner Intemationalt

førende institutioner

Vejanlæg og træ __

U Brobygning NTI, HUT, TUT, TRATEK HUT, TUT,

TRÄTEK
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Tabel 3. Unikke FoU- faciliteter
 

FoU-facilitet Institutioner

Accelereret ældelse

Biaksial prøvemaskine med klimakammer

Brandlaboratorium

Brolaboratorium

Bøjeprøvemaskine

CAD

CT scanner

Datatomograf

Deformationsmålinger

Elektronmikroskopi

Gaskromatograf

Klimakammer

Langtidsprøvning

Laserprøveudtagningsudrustning

Lyd- og vibrationslaboratorium

MIR

Miljødatabase

NIR

Overfladebehandling - Udendørs forsøgsfelter

Røntgendiffraktometer

Stokbænk

Terrnovægt (19 prøver samtidig)

Trækprøvemaskine

Trykprøvemaskine

Træbeskyttelseslaboratorium

Trætørringslaboratorium

Vejrkarusel

Vind og slagregnsapparatur (fuldskala)

5-akslet NC træbearbejdningsmaskine

TRATEK

METLA, VTT, CHALMERS, LTH '

AUC, VTT, TRATEK

HUT

AUC, vTT

TRATEK

VTT, LUTH

LUTH, TRATEK

METLA, VTT, TUT, LTH

IvIETLA, VTT, NTI, sLU

JOENSUU, METLA, VTT, NTI,

CHALMERS

VTT, NTI

T1, VTT, NTI, LTH

VTT, CHALMERS

NBI, KTILLTH

TRATEK

TRATEK

TRATEK

TI, VTT

CHALMERS

VTT, TRATEK

CHALMERS

AUC, NTI

AUC, NTI

NTI

VTT, NTI, CHALMERS, LUTH

NBI

NBI

vTT
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Tabel 4. institutionernes vurdering af udviklingen inden for

træforskningen i de kommende år
 

FoU-områder Forventet vækst Forventet Forventet

status quo reduktion -

Arkitektur

U Fleretages træhuse OULU

U Modeme træbyer OULU

U Massivtræbyggeri OULU KTH

U Træarkitektur OULU

Broer

U Broeri træ HUT NTI

U Brokonstruktioner træ/andre HUT, TUT

materialer

Byggesystem med NTI, TRÄTEK KTH

massivtræelementer

Design, databaseret CHALMERS

Fugt i træhuse TUT

Fleretages træhuse NTI

Ikke destruktive testmetoder CHALMERS,

METLA

Kvalitetssortering NTI METLA

Langtidsdeforrnationer CHALMERS

Limning af træ NTI

Limtrækonstruktioner NTI

Marked LUTH METLA

Materialeegenskaber METLA CHALMERS

Nye træmaterialer METLA, TUT,

NTI,

CHALMERS,

LUTH

Nye beregningsmetoder CHALMERS

Produktionsteknik METLA, LUTH NTI, TRÄTEK

Pålidelighed af trækonstruktioner AUC

Samlingeri konstruktioner AUC

Savværksteknologi TUT, NTI

Sortering TRÄTEK

Træbeskyttelse NTI, TRÄTEK
 

Fortsætter på næste side.
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Tabel 4. Fortsat.

 

FoU-områder Forventet vækst Forventet Forventet

status quo reduktion

Trækompositter LUTH

Trækonstruktionssystemer TUT

Træmekanik

U Møbler JOENSUU,

CHALMERS

U Træmaterialer METLA,

CHALMERS,

LUTH

Trætørring NTI CHALMERS,

TRÄTEK 
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Bilag 2. Landsvis oversigt over

træforskning på universiteter, tekniske

højskoler og institutter i Norden
 

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, BYG-DTU,

Brovej, DTU-Bygning 118, DK-2800 Kgs. Lyngby, tlf: +45 45 25 17 34, fax: +45 45 93

44 30, e-mail: byg@byg.dtu.dk, www.byg.dtu.dk.

Forskningsområder:

U Udvikling af metoder til beregning og udformning af konstruktioner

U Indeklima, materialer, konstruktioner og installationer

U Udvikle bæredygtigt byggeri med minimalt emergiforbrug

Personale: 8 forskere med FoU Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

U Trætørring

U Trækonstruktioner, pålidelighed, styrke, forbindelser

U Mekaniske egenskaber hos træ og træprodukter

U Træfibres anvendelse til industriprodukter

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

Statens Byggeforskning, By og Byg, Afdelingen for Byggeteknik og produktivitet

Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm, tlf.: +45 45 86 55 33, fax: +45 45 86 75 35,

itl@by-og-byg.dk, www.by-og-byg.dk .

Personale: 4 forskere med træ-FoU Omsætning:

Forskningsområder:

U Tekniske løsninger i byggeprocessen
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U Klimaskærrnens udformning og holdbarhed

U Bærende konstruktioner, dimensionering

U Produktivitet og kvalitet

Projektområder for træ-FoU:

U Træ i bygninger

U Konstruktioner

U Fugtforhold

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder:

Aalborg Universitet, Institut for Bygningsteknik

Sohngårdsholmsvej 57, DK-9000 Aalborg, tlf.: +45 96 35 85 56, fax: +45 98 14 82 43 ,

ifb@civil.auc.dk, www.auc.dk .

Forskningsområder:

Udvikling af byggeriet

Konstruktioner og tekniske installationer, beregninger

Brobygningskonstruktioner og andre anlægsbygværk

Indeklima

BrandteknikDDID

Personale: 40 heraf 25 forskere 9 på træ-FoU Omsætning: 11 mio. DKK

Projektområder træ-FoU:

U Stukning af træ

U Trækonstruktioner, pålidelighed

U Forbindelsesmidler

U Udmattelse af limtræ

Unikke FoU-faciliteter:

U Brandlaboratorium

U Trækprøvemaskine 60x200x6000 mm

U Trykprøvemaskine 4000 mm

U Bøjeprøvemaskine 5500 mm

Spidskompetencer:

U Pålidelighed af trækonstruktioner
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U

U

Samlinger med tandplader

Udmattelse af limtræ

Fremtidsstrategi :

U

U

U

FoU områder med forventet vækst:

U Pålidelighed af trækonstruktioner

U Samlinger med tandplader

FoU områder med forventet status quo:

FoU områder med forventet reduktion:

Kilde: Web-side

Teknologisk Institut, Træ

Gregersensvej, Postboks 141, DK-2630 Taastrup, tlf.:+45 72 20 23 00, fax +45 72 20

23 30, wood@teknologisk.dk, wwwteknologiskdk, www.videnomtrae.teknologisk.dk.

Teknologisk Institut har til formål at virke til gavn for erhvervsliv og samfund ved

udvikling og formidling af teknologiske fremskridt.

Personale indenfor træ: 25 Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

DDUDD

Træ og konstyruktioner

Træbaserede materialers mekaniske langtidsegenskaber

Trætørring

Træarters naturlige holdbarhed

Imprægneringsmidlers udvaskning

Overfladebehandlingers beskyttelse af træ

Unikke FoU-faciliteter:

U Prøvningslaboratorium til træbaserede materialer og trækonstruktioner særligt med

hensyn til langtidsegenskaber

Forsøgsareal med træarters holdbarhed over jord

Laboratorium til emissionsmåling af byggematerialers afgasning

Møbellaboratorium

Spidskompetencer:

U

DDII

Træbaserede byggematerialers mekaniske og fysiske egenskaber

CE-mærkning af byggevarer

Træs biologiske holdbarhed

Byggematerialers emission

Møblers konstruktion

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:
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U Overfladebehandlingers beskyttelse af træ

U FoU områder med forventet status quo:

U Træbaserede materialers mekaniske langtidsegenskaber

U Træarters naturlige holdbarhed

U Træ og konstruktioner

U FoU områder med forventet reduktion:

U Trætøning

U Imprægneringsmidlers udvaskning

Kilder: Web-side

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Institut for Økonomi, Skov og

Landskab, Sektion for skovbrug, Træteknologi

Rolighedsvej 23, DK-1958 Frederiksberg C, tlf.: +45 35 28 22 15, fax: +45 35 28 26 71,

e-mail: flec@kvl.dk, www.flec.kvl.dk

Formålet er at analysere og udvikle grundlaget for en optimal anvendelse af skov- og

naturressourcer.

Personale: 1,5 heraf 1 forsker Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

U Træteknologi

U Trækvalitet og skovdyrkning

Unikke FoU-faciliteter:

U Trætørring

U Mikroskopi

U Udrustning til træfysik

Spidskompetencer:

U Trækvalitet og skovdyrkning

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Trækvalitet og løvtrædyrkning

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

U Trækvalitet indenfor nåletræ

Kilder: Spørgeskema

Danmarks Designskole

Strandboulevarden 47, DK-2100 København Ø, tlf.:+45 35 27 75 00, fax: +45 35 27 76

00, e-mail: erkr@dk-designskole.dk, www.danmarksdesignskole.dk
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Ingen formel forskningsstatus. Forskningspolitik under udarbejdelse. Deltager i andres

FoU- aktiviteter.

Arkitektskolen i Århus

Nørreport 20, DK-8000 Århus, tlf.: +45 8936 0000,fax: +45 8913 0645 ,aaa@ a

aarhus.dk, www.a-aarhus.dk

Projektområde for træ-FoU:

U Træarteme i arkitekturen

U Træ som økologisk og miljøvenligt materiale.

Personale på træ-FoU: 1 forsker Omsætning:

Unikke FoU-faciliteter:

U Udendørs forsøgsfelter

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst: Facadebeklædning og vinduer

U FoU områder med forventet status quo: Konstruktioner

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

Det Kgl. Danske Kunstakademi, Arkitektskolen

Ph.de Langes Alle 10, DK-1435 København K, tlf.:+45 32 68 60 00, fax: +45 32 68 61

11, e-mail: arkitektskolen@karch.dk, www.karch.dk

Ingen træ-FoU.

Regionale lngeniørhøjskoler og træcentre

Ingen FoU-aktiviteter.

Finland

Finnish Forest Research Institute, Wood Research

P.O. Box 68, FIN-80101 Joensuu, tlf.: +358 1 3251 4143, fax: +358 1 3251 4567, e

mail: erkki.verkasalo@met1a.fi, www.metla.fi .

Personale 2002: 40 heraf 22 forskere på Wood Research. Omsætning 2002: 2 mio. G.

Projektområder for træ-FoU:

U Logistik i trækæden

U Management i træbearbejdende SME's

U Marketing af træ og træprodukter

U Diversifikation af udnyttelsen af træ specielt i SMF/s
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Anatomiske og kemiske egenskaber for træ og tømmer

Morfologiske og fysiske egenskaber for træ og tømmer

Driftsøkonomi i træindustrien

UDU Opmåling og klassificering af tømmer

Unikke FoU-faciliteter:

Træanatomi- og kemilaboratorium

Biaksial prøvemaskine med klimakammer

Deformationsmålinger

Elektronmikroskopi

Gaskromatograf

DUUD Måling af træoverfladers mikrostruktur

Spidskompetencer:

Skovbrugets markedsforhold

Trækvalitet, egenskaber, og driftsøkonomi for træindustrier, særligt SME's

Trækvalitet versus skovdrift og skovdyrkning.

Opmåling og klassifikation af tømmer

Træanatomi og -kemi

Konkurrence i skov- og træsektoren

DUDUDD Diversifikation af træanvendelsen.

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst: Ikke destruktive testmetoder, nye træmaterialer,

materialeegenskaber, driftsøkonomi, træmekanik (træmaterialer)

U FoU områder med forventet status quo: kvalitetssortering, marked,

produktionsteknik

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side, Prof. Erkki Verkasalo

Helsinki University of Art and Design, Research Institute

Hämeentie 135 C, FIN-00560 Helsinki, tlf.:+358 9 756 30433, fax: +358 9 756 30345,

www. taik.fi.

Koordinerer forskning og fungerer som konsulentbedrift. Understøtter universitets

afdelinger med udvikling af forskningen. Deltager i netværket Kompetenscentrum för

träprodukter. Kontaktperson: e-mail: antero.lepojarvi@uiah.fi.

Personale: Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

U Wood and design
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Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

Helsinki University of Technology, Department of architectur

P O Box 1300, FIN-02015 HUT,tlf.:+358 0 4514401, fax: +358 9 451 3960,

gantas@cc.hut.fi, www. hut.fi.

Personale: Omsætning:

Projektområde for træ-FoU:

U Total value of Wood based products in the forest sector

Helsinki University of Technology, Wood Construction

P O Box 1300, FIN-02015 IIUT,tlf.:+358 9 4514452, fax: +358 9 451 3960,

eero.paloheimo@hut.fi, www.hut.fi.

Personale: Omsætning:

Department of Forest Products Technologi, Laboratory of Wood Technology

P.O.Box 5100, FIN-02015HUT, tlf.:+358 9 451 4262. fax: +358 9 451 4277, e-mail:

tero.paajanen@hut.fi, www.hut.fi.

Personale: 17 heraf forskere 11 Omsætning:

Projektområder med Træ-FoU:

U Limning

U Trætørring

U Savværksteknologi

U Sortering

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side
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Department of Civil and enviromental Engineering, Laboratory of Bridge

Building

P.O.Box 2100, FIN- 02015 TKK, tlf.: +358 9 451 3700, sinikka.rahikainen@hut.fi,

www.hut.fi

Personale: 9 heraf forskere 3. Omsætning: 2.7 mio. FIM

Projektområder for træ-FoU:

U Broer i træ

Unikke FoU-faciliteter:

U Udstyr til test af brokonstruktioner

U Vibrationsmålingssudrustning

U Udmålingsudrustning

Spidskompetencer:

U Træbroer

U Statisk beregning

U Samvirkende konstruktioner

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Samvirkende konstruktioner

U FoU områder med forventet status quo:

U Træbroer

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Spørgeskema, web-side.

Laboratory of Structural Engineering and Building Physics

P.O.Box 2100, FIN-02015 TKK, tlf.: +358 9 451 3710, fax: +358 9 451 3724, e-mail:

kanerva@rakserver.hut.fi, www.hut.fi .

Personale: 35 heraf forskere 25. Omsætning:

Projektområder for Træ-FoU:

U Vedanatomi

U Brandegenskaber hos trækonstruktioner

U Træ og træmaterialers mekaniske og fysiske egenskaber

U Samlingers mekaniske egenskaber

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:
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U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

Lapeenranta University of Technologi, Department of Engineering and

Technology Management, International Operations and Marketing

P.O. 20, FIN-53851 Lapeenranta, tlf.: +358 5 621 11, fax:+358 5 621 2350,

pirkko.kangasmaki@lut.fi, www.lut.fi.

Personale: Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

U Logistik i trækæden

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Tampere University of Technology, Wood Institute

P.O. Box 600, FIN-33101 Tampere, tlf.:+358 3 365 2960, fax: +358 3 365 2811,

e-mail: tuomo.poutanen@tut.fi, www.ce.tut.fi/puu.

Personale: 6 forskere Omsætning: 2 mio. FIM

Projektområder for Træ-FoU:

U Fysiske egenskaber for træ og træmaterialer

Broeri træ

Trækonstruktions systemer

Nye træmaterialer (engineered)

UIDD Samlemetoder i trækonstruktioner

Unikke FoU-faciliteter:

U Udrustning til måling af træs mekaniske egenskaber

U Udrustning til måling af varme- og fugtpåvirkninger

Spidskompetencer:

U Fysiske egenskaber for træ og træmaterialer

Samlemetoderi trækonstruktioner

Nye træmaterialer

Broer i træ

DD Trækonstruktionssystemer

49



Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Nye træmaterialer

U Trækonstruktionssystemer

U Fugtforhold i træhuse

U Broer i træ

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

U Skovbrug

U Savværksteknologi

Kilder: Spørgeskema, Web-side.

Technical Research Center of Finland, VTT, Afdelingen for Byggematerialer, -

produkter og træteknologi

P.O.1806, FIN-02044 VTT, tlf.: +358°9 456 5520, e-mail: tuija.vihavainen@vtt.fi,

www.vtt.fi. Sektioner i Jyveskyla og Abo.

Udfører FoU- tjenester indenfor byggeprodukter og træprodukter så vel som

råmaterialer, design, produktion og anvendelse.

Personale: 92 heraf forskere 71 Omsætning:

Projektområder for træ-FoU:

Trækonstruktioners og materialers brandegenskaber

Træ og miljø

Overfladebehandling

Limning

Kemisk og termisk modificering af træ

Udvikling af værdikædesystemer

Produktionsplanlægning, Kvalitetskontrol, målesystemer

Robotisering

Udvikling af byggesystemer

Udvikling af byggekomponenter

Samlesystemer

Designværktøjer

UDDUDDUUUDU Trætøning

Unikke FoU-faciliteter:

U Brandlaboratorium,

U 5-axes NC woodworking machine,
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Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

University of Joensuu, Faculty of Forestry

P.O. Box 111, FIN-80101Joensuu, tlf.:+358 13 251 111, fax: +358 13 251 3590, e-mail:

forest.faculty@joensuu.fi, www.forest.joensuu.fi.

Personale: 100 heraf forskere 70 Omsætning 2002: 5 mio. E

Projektområder for træ-FoU:

U Træteknologi

U Logistik i trækæden

U Marketing

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

U Træteknologi

U SME træindustrier

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

University of Oulu, Department of Architecture, Wood Studio

P.O. Box 4100, FIN-90401 Oulu, tlf.:+358 8 553 4960, fax: +358 8553 4971, e-mail:

jouni.koiso-kanttila@oulu.fi, www.oulu.fi.

Personale for træ-FoU: 5 forskere Omsætning: 1,5 mio. FIM

Projektområder for træ-FoU:

U Træ og arkitektur

U Byggeri med massivtræelementer og arkitektur

U Udvikling af arkitekturen til træbyer

U Arkitektur og fleretageshus i træ

Unikke FoU-faciliteter: ingen

Spidskompetencer:

U Arkitektur med træ

U Modeme træbyer
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U Arkitektur med massivtræelementer

U Arkitektur og fleretageshus i træ

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U Modeme træbyer

U Arkitektur med massivtræelementer

U FoU områder med forventet status quo:

U Træarkitektur

U FoU områder med forventet reduktion:

U Arkitektur og fleretageshus i træ

Kilder: Spørgeskema, Web-side.

Island

Icelandic Building Research Institute

Keldnaholti, IS-112 Reykjavik tlf.: +354 575 7300, fax +354 570 7311, e-mail

helpdesk@rabygg.is, www.rabygg.is.

Uafhængig institution under Industriministeriet. Arbejder med forskning indenfor

industri og handel siden 1965.

Meget lille træFoU.

lsländsk Skogsforskning

Mogilsa, IS-116 Reykjavik, e-mail: olivsr@simnet.is, www.simnet.is/rsr/

En del af Iceland Forest Service

Projektområder:

U Markedsføring af islandske skovprodukter til møbler og snedkerivarer

Norge

Norsk Treteknisk Institutt (NTI),

Forskningsveien 3B, P.B. 113 Blindem, N-0314 Oslo, tlf.: +47 2296 55 00, fax: +47 22

60 42 91, e-mail: firmapost@treteknisk.no, www.treteknisk.no.

Brancheinstitut med 170 medlemsvirksomheder. Formålet er gennem forskning,

udvikling og information på det tekniske og økonomiske felt at virke til gavn for norsk

træindustri.

Personale: 36 heraf 22 forskere Omsætning i år 2001: 30 mio. NOK

Projektområder:

U Trækonstruktioner
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Træbaserede produkter

Træhuse

Lim og limning

Limtræ

Træbeskyttelse og overfladebehandling

Sortering

Produktionsteknik

Trætørring og fugtmekanik

DDDUDDDD Træ og miljø

Spidskompetencer:

U Trætørring

U Lim, limning, limtræ

U Kvalitetssortering af træ

Unikke FoU-faciliteter:

Klimatiseret prøvningshal (20° C og 65 % rlf)

Prøvemaskiner til tryk og stræk, langtidsbelastning

Helautomatisk imprægneringsanlæg

Gaskromotograf

SEM (scanning elektronmikroskop)

Træarkiv med 1000 forskellige træarter

Automatisk forsøgstørreanlæg

DDDUDDDU Avanceret klimakammer med bl.a. 9 forskellige klimakamre parallelt

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Træteknologi, ny industriel anvendelse

Fleretages træhuse

Bygningselementer i massivtræ

Trætørring

DDU Kvalitetssortering af træ

U Træbeskyttelse

U FoU områder med forventet status quo:

U Limning af træ

U Limtrækonstruktioner

U FoU områder med forventet reduktion:

U Savværksteknologi

U Produktionsteknik
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U Broer i træ

Kilder: Treforskningen i Norge, Jostein Byhre Baardsen, Norsk Treteknisk Institut,

Blindem 2. juli 2001.

Norsk Institut for Skogforskning (Skogforsk-No), Faggruppen Treteknologi

Høgskoleveien 12, N-1432 ÃS, tlf.: +47 64 94 90 00, fax: +47 64 94 29 80, e-mail:

post@skogforsk.no, www.skogforsk.no/.

Statslig institut under privatisering. Instituttes formål er at styrke viden om skov og om

miljøindsats i skov.

Personale: 10 forskere på træ-FoU Omsætning: 10 mio. NOK

Projektområder for træ-FoU:

U træprodukters egenskaber

U skov/savværk (logistik)

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Norges Landbrukshøgskole, (NLH) Institutt for skogfag, Sektionen for

Treteknologi

P.O. 5044, N-1432 Ås, tlf.: +47 64 94 88 80, fax: +47 64 94 88 90, e-mail:

isf@isf.nlh.no, www.nlh.no .

Personale: 6 Omsætning: 5 mio. NOK

Projektområder:

U Træets opbygning

Træets fysiske og mekaniske egenskaber

Lagring af træ

Træbearbejdning

UDD Savværk og træforædling

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU ornråder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:
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Kilder: Web-side.

Norges Landbrukshøgskole, (NLH) Institutt for tekniske fag

P.O. 5065, N-1432 ÅS, tlf.: +4764 94 87 00, itf@itf.nlh.no

Personale: 3 (?) Omsætning: 3 mio. NOK (?)

Projektområder med træ-FoU:

U Trækonstruktioner

U Træ i landbrugsbygninger

U Træbaserede plader i bygningskonstruktioner

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)

P.O. 123 Blindem, N-0314 Oslo, tlf.: +47 22 96 55 55, fax: +47 22 69 94 38, e-mail:

firmapost@byggforsk.no, www.byggforsk.no

Personale på træ-FoU: 5 Omsætning:

Projektområder:

U Træhuse og brand

U Fleretages træhuse

U Træ og lyd og vibrationer

U Klimaskærme i træ

Unikke FoU-faciliteter:

U Brandlaboratorium

U Vejrkarusel

U Lydlaboratotium

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.
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Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU), Fakultet for Bygg- og

anleggsteknikk, Institut for Konstruktionsteknikk

Alfred Getz veg 3, N-7491 Trondheim, tlf.: +47 73 59 45 01, fax: +47 73 59 45 06, e

mail: info@bygg.ntnu.no, www.bygg.ntnu.no.

Personale: 23 hidtil dog kun få med træ Omsætning: 17 mio. NOK

Projektområder:

E1 Trækonstruktioner

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

u FoU områder med forventet vækst:

C1 FoU områder med forventet status quo:

D FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU), Fakultet for

Maskinteknik

Kolbjøm Hejes vei 4, N-7491 Trondheim, tlf.: +47 73 59 37 O0, Fax: +47 73 59 37 90,

oyvind.Andersen@mtf.ntnu.no, www.maskinteknik.ntnu.no.

Personale: Omsætning:

Projektområder:

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

C1 FoU områder med forventet vækst:

C1 FoU områder med forventet status quo:

D FoU områder med forventet reduktion:

Kilder:

Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU), Fakultet for Arkitektur,

plan og billedkunst

Alfred Getz vei 3, N-7491 Trondheim, tlf.: +47 73 59 50 98, fax: +47 73 59 50 94, fak

adm@ark.ntnu.no . www.ntnu.no/arkitekt

Personale: Omsætning:
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Projektområder:

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU ornråder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder:

Regionale FoU-institutter

U Østlandsforskning

U Møreforskning

U Rogaland forskning

TreSentret i Trondheim

Tresenteret i Trondheim, Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDI-IEIM, tlf. 73 55 09 40 fax:

73 55 09 41 harald.landro@tresenter.no, www.treSenter.no.

Formålet er at bidrage til at styrke undervisning og forskning ved NTNU.

TreSentret er en ny institution. Bestyrelse for TreSentret er nedsat og direktør udvævnt.

En nyetableret fond skal bidrage til TreSentrets finansiering. I løbet af nogle år vil

Fondens kapital komme op på 11 mio. NOK.

Svenge

Chalmers tekniska högskola Sektionen for Väg- och vattenbyggnad, Afdelingen

for Stål- och träbyggnad.

Sven Hultins gata 8, tlf.: +46 31 772 19 30, fax: +46 31 18 97 05, tlf.: +46 31 772 20

24, fax: +46 31 772 22 60, kent.gylltoft@con.chalmers.se, www.vsect.chalmers.se.

Personale: 20 heraf 11 forskere, Omsætning på træ-FoU 1998: 8,5 mio. SEK.

Projektområder for træ-FoU:

U Træbyggeri

Sammensatte elementer

Tømmerkvalitet

Langtidseffekter

DDD Jordskælvssikre huse

Unikke FoU-faciliteter:

U Se afdelingen for Konstruktionsteknik.
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Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Chalmers tekniska högskola Sektionen for Väg- och vattenbyggnad, Afdelingen

for Konstruktionsteknik

Sven Hultins gata 8, SE-412 96 Göteborg, tlf.: +46 31 772 20 24, fax: +46 31 772 22

60,

Personale: 30 heraf 23 forskere. Omsætning 2001: 20 mio. SEK.

Projektområder:

Træ og trækonstruktioner

Invirkning af vækstparametre

Kemisk modificering

Formstabilitet og bæreevne

Kvalitetsaspekter fra plante til planke

Krybning

Sammensatta konstruktioner av plade og træ

DUDDDU Træelementteknik

Unikke FoU-faciliteter:

U Div. udrustning for mekanisk prøvning

Spidskompetencer:

U Fugtrelaterede deformationer for træ

U Trækvalitet og slutbrugerkrav

U Langtidsdeformationer

U Kemisk modificeret træ

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U ”Produktificering” af træ til meget veldefinerede produkter

U Utvikle nye byggekomponenter med forudsigelige virkemåder

U Utvikle ikke-destruktive prøvningsmetoder

U Utvikling af nye FE-baserede analyse- og beregningsmetoder

U FoU områder med forventet status quo:

U Trækvalitet och slutbrugerkrav

U Variationeri materialegenskaber

58



U Langtidsdeformationer for tømmer

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Spørgeskema, web-side.

Chalmers tekniska högskola Sektionen for Väg- och vattenbyggnad, Afdelingen

for Byggnadsmaterialer

Personal: 18 heraf 11 forskere. Omsætning på træ-FoU 1999: 7.6 mio. SEK.

Projektområder:

U Fugtmekanik og transportegenskaber i trækonstruktioner

Fugtbalance i malet trg udendørs

Fugtfordeling i træmateriale fra tørring til anvendelse

Rådskadede træfacader i et klimatisk udsat miljø

DDD Fugttransportegenskaber for træ och træplader

Unikke FoU-faciliteter:

U Termovægt til 19 prøver samtidig

U Röntgendiffraktometer

U Gaskromatograf

U Laserprøveudtagningsudrustning

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19.

Chalmers tekniska högskola Sektionen for Väg- och vattenbyggnad, Afdelingen

för byggningsmekanik, Trämekanikgruppen

Personale: 5 heraf 4 forskere Omsætning i 2001: 3,1 mio. SEK

(1,5 mio. SEK extem finansiering)

Projektområder:

U Træmekanik

U Formstabilitet

U Trætørring

Unikke FoU-faciliteter:

U Biaksial prøvemaskine med klimakamre

U Dataprogram til avanceret simulering af fugtdeformationer ved tørring

Spidskompetencer:

U Forrnstabilitet og trætørring
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U Træmaterialers mekaniske egenskaber

U Træmekanik for møbler

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Databaseret design af formstabile træprodukter

U Træmekanik ved varierende temperatur og fugt

U Træmekanik for møbler og indretningssnedkerier

U FoU områder med forventet status quo:

U Formstabilitet och trætørring

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bemgterik, bilag 2, 2000-01-19. Spørgeskema,Web-side

På Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektursektionen er der en doktorand, som arbejder

specifikt med træ, og to dokotorander, som arbejder med mere generelle spørgsmål,

men hvor træ indgår.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institutionen för lndustriell produktion,

Afdelingen for Träteknologi

Drottnings Kristianas väg 71, S-10044 Stockholm, tlf.: +48 8 790 90 53, fax: +46 8 21

81 81, gunilla@woodtech.kth.se, www.cadcam.kth.se/tra/

Personale: 7 forskere heraf 4 forskere Omsætning år 2000: 4.5 mio. SEK

Projektområder:

U Træmaterialer

U Overfladebehandling

U Øget produktværdi i trækæden

Unikke FoU-faciliteter:

- UV-laset til overfladebehandling

Spidskompetencer:

U Træoverfladers samspil med farve og lim

U Øget produktionsværdi i trækæden

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U Træfysik

U Træbaserede kompositer

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

U Produktionsteknik

Kilder: Spørgeskema, Web-side.
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Arkitekturskolan, Afdelingen för Arkitektur

och konstruktion

Östermalmsgatan 25, SE-100 44 Stockholm,tlf.:+46 8 790 8589, fax: +46 8 790 8539,

stures@arch.kth.se, www.arch.kth.se

Personale: 7 heraf 6 forskere. Omsætning:

Projektområder:

U Massivtræelement

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institutionen för Byggvetenskab,

Afdelingen för Byggnadsmaterialer

Brinellvägen 34, KTH SE-10044 Stockholm, tlf.: +46 8 790 60 00, fax +46 8 411 84 32,

Personale i alt: 10 forskere Omsætning på træ-FoU 1999: 1,3 mio. SEK

Projektområder:

U Varme- og fugtlagring i massive træbygninger

U Trætørring

U Overfladebehandling af udendørs eksponeret træ

U Holdbarhed og levetid for træ i bygninger

U Træ og brand

U Limning af træ

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19, Web-side.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institutionen för Byggvetenskab,

Afdelingen för Byggnadsteknik, Byggnadsakustik

Brinellvägen 34, KTH SE-10044 Stockholm, tlf.: +46 8 790 60 00, fax +46 8 411 84 32,

stenlj@bim.kth.se, www.bim.kth.se .

61



Personal: 5 forskere Omsætning: 4,5 mio. SEK

Projektområder:

U Akustik och lydisolering i træhuse

Unikke FoU-faciliteter:

U Laboratorium til måling i komplette husmodeller

U Måleudrustning til måling af lydsisolering i vægge og lofter

U Måleudrustning til måling af flanketransmissioner

Spidskompetencer:

U Lydisolering og støj

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Linköpings tekniska högskola, Institutionen för konstruktions- och

produktionsteknik, Centrum för Träteknik och Design

S-581 83 Linköping, tlf.: +46 13 28 10 00, fax: +46 13 28 28 35, perla@ikp.liu.se,

www.tith.liu.se/

Personale: 15 heraf 1 forsker Omsætning 2001: 10 mio. SEK

Projektområder:

U Utviklingen av produktionsflädet inom trämanufakturindustrien

Styming av robotar

Möbelformgivning och design

Torkning av lövträ

DDDD Använding av IT i trämanufakturindustrien

Unikke FoU-faciliteter:

U Datortomografi

Spidskompetencer:

Træartsbestemmelse

Maskinsikkerhed

Robotteknik

Møbelkonstruktioner

Produktionssystemer

IUDDUD Laktørring

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:
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Skæreprocessen

Maskinsikkerhed

Møbelkonstruktioner

DDD

U Møbeldesign

U FoU områder med forventet status quo:

U Energianvendelse i træindustrien

U Lakering

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19, Web-side, Spørgeskema.

Linköpings tekniska högskola, Matematiska Institutionen

Ved Matmatiska institutionen bedrives forskning indenfor planering och styming av

skogsindustriens råvarutranspoiter.

Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå, Träforskning

Skria 3, S-931 87 Skellefteå, tlf.: +46 910 58 53 00, fax: +46 910 58 53 99,

anders.gronlund@tt.luth.se, www.tt.luth.se

Personale: 25 heraf forskere 20 Omsætning 2000: 20 Mio. SEK

Projektområder:

U Trämaterialteknik

U Stabilisering av trä

U Kompatibilitet mellan trä och polymerer

U Miljövenliga impregnerings- och bindemedel i träkompositter

U Kemiska förändringar i ved vid hötemperaturtorkning

U Träfysik

U Trämaterialets fysikaliska egenskaber

U Responsanalys: torkning, färgförändring

U Kemisk påverkan av trä under torkning

U Egenskaper hos högtemperaturtorkat trä

U Träteknik

U Mätteknik

U Scanning av stockar

U Informationsbehandling och träkvalitetskommunikation från avverkning til

färdig produkt

U Träets estetiska egenskaper

Unikke FoU-faciliteter:

U Datortomograf,
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CT-scanner

Skärkraftmätare

SEM

DMTA

LabtorkarDID

Spidskompetencer:

U Träproduktionsteknik

U Scanningteknik

U Trätorkning/träfysik

U Trämaterialeteknik

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U Produktrelaterad forskning

U Marknadsrelaterad

U Träkompositer

U FoU områder med forventet status quo:

U Produktionsteknik

U Bearbetningsteknik

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Spørgeskema, web-side.

Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Bygg- och

miljöteknologi, Afdelingen för Byggnadsmekanik

Box 118, SE-221 00 Lund, John Ericssonsväg 1, tlf.:+46 46 222 73 70, fax: +46 46 222

44 20, strucmech@byggmek.lth.se, www.byggmek.se .

Personale: 8 træforskere Omsætning på træ-FoU 1999: 4.5Mio. SEK.

Projektområder:

Testmetoder for mekaniske egenskaber

Mekaniske egenskaber for træets mikrostruktur

Defibrering af træ

Deformation og revner under trætørring

Lim og mekaniske samlinger

Limtræ og fingerskarringer

Glassfiber forstærket træ

Langtidsbelastning af træmaterialer

DDDDIDID Formstabilitet
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Unikke FoU-faciliteter:

U Biaksial testmaskine (50 kN),

U Uniaksial testmaskine (MTS, 100kN),

U Udstyr til avanceret måling af deformationer (CCD kamera etc.)

U Lokaliteter og udstyr til test af langtidsbelastning

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19

Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Bygg- och

miljöteknologi, Afdelingen för Brandteknik

Box 118, SE-221 00 Lund, John Ericssonsväg 1, tlf.: +46 46 222 73 60, fax:+46 46 222

46 12, brand@brand.lth.se, www.brand.lth.se .

Personale: 22 heraf 20 forskere Omsætning: 8,6 mio. SEK

Projektområder:

U Timberframe buildings, riskvärdering

U Träfacader i flervåningshus, brandspridning

U Synligt trä inomhus i flervåningshus, brandspridning

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.

Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Bygg- och

miljöteknologi, Afdelingen för Konstruktionsteknik

P.O. 118, SE-22100 Lund, tlf.: +46 46, 2229503, fax: +46 46 2224212

Personale: 10 træforskere Omsætning på træ-FoU 1999: 5.0 MSEK.

Projektområder:

U Træbyggesystemer

U Stabilisering af bygninger med træstomme

U Hållfastighet og pålidlighed for konstruktionstræ

U Kontrol af deforrnationer i træbyggesystemer
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U Fotmændringer og sprækkedannelse ved tørring

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

U Trækonstruktioner og træbyggeteknik

U Træmekanik og -fysik

U Træbyggesystemer

Fremtidsstrategi :

D FoU områder med forventet vækst

U Mekaniske forbindelser

U Trækonstruktioner og træbyggeteknik

U FoU områder med forventet status quo:

D FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19.

Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Institutionen för Bygg- och

miljöteknologi, Afdelingen för teknisk akustik

P.O. 118, SE-22100 Lund, tlf.: +46 46046 222 98 82, fax:+46 46 046 222 76 19,

per.hammer@acoustics.lth.se, www.akustik.lth.se .

Personale: 10 forskere Omsætning:

Projektområder:

U Sound insulations of lightweight wooden structures

U Accoustic and structural performance of multi-storey wooden buildings

U Psycho-acoustic models related to airbome and impact sound insulation of wooden

building structures.

U Flanking transmission in wooden buildings

Sound insulation of massive wooden buildings.

Unikke FoU-faciliteter:

D Lydlaboratotium

Spidskompetencer:

D

D

D

Predictionmodels of sound insulation of lightweight wooden structures

Accoustic and structural performance of multi-storey wooden buildings

Psychoacoustic models - airbome and impact sound insulation in wooden buildings.

Fremtidsstrategi :

D FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.
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Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (SkogForsk-SE)

Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala, tlf.: +46 18 18 85 00, fax:+46 18 18 86 00,

skogforsk@skogforsk.se , www.skogforsk.se. Afdelinger i Ekebo, Brunsberg og Sävar.

Personal 1998: 120 Omsætning 1998:

87.8 MSEK.

Heraf på træ-FoU: ca 10 MSEK.

Projektområder for trä-FoU:

U Marknadsanpassad timmerproduktion

U Kundstyrd optimering från skog til hyvleri

U Sporbarhet, individmärkning av trä från stockar til slutbrukar

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

U Skogsteknik/logistik

U Virkesegenskaper

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19. Web-side.

Sveriges Landbruksuniversitet, SLU, Skogsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för trävetenskap

Box 7008, Vallvägen 9 A, SE-750 07 Uppsala, tlf.: +46 18 67 10 00, fax: +46 18 67 34

89, trv@slu.se, www.trv.slu.se .

Personale: 19 heraf 14 forskere. Omsætning: 11.7 mio SEK (2000)

Projektområder:

U Träteknologi:

U Vedens anatomi och egenskaper

Lagring

Virkesmätning

Trätorkning

Arkeologisk trä

DDD Bioteknologi

U Nya trä- och träbaserade produkter

U Träbiologi:

U Vedens beständighet

U Träskydd

U Målat trä
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U Miljö och helse (Sjuka-hus-syndromet)

Unikke FoU-faciliteter:

U Elektronmikroskopienheten

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Endvidere udfører Jordbruksteknologiska Fakulteten ved SLU, Institutionen för

jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) projekter indenfor:

U Trämaterialers beständighet i djurstaller

U Träbyggnadsteknik (rundvirke) på landsbygden.

U Träarkitektur på landsbygden

Kilder: Ronne, Bengterik, Bilag 2, Rev. 2000-01-19. Web-side.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Enheten Byggnadsteknik

Brinellgatan 4, SE 504 62 Borås, tlf.: +46 33 16 50 00, fax: +46 33 13 55 02,

info@sp.se, www.sp.se .

Personale på Træ-FoU: 14 Omsætning på træ-FoU 1999: 10

Mio. SEK

Projketområder:

U Träbaserede materialer och konstruktioner

U Maskinell hållfastighetssortering av konstruktionsvirke

Lim och limning

Träskydd, beständighet och miljö

Virkestorkning

Icke-förstörande provning

Sortering

DDD Bärförmågen och funktion hos komponent och system

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi :

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, 2000-01-19. Web-side.
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Institutet för Träteknisk Forskning, Trätek,

Box 5609, S-114 86 Stockholm, tlf.: +46 8 762 1800, fax: +46 8 762 18 01,

tratek@tratek.se, www.tratek.se. Trätek har også enheder i Skellefteå og Växjö.

Trätek er et industriforskningsinstitut som bedriver forskning og industrinær udvikling.

Trätek er et aktieselskab ejet med 60% af industrien.

Personal: 80 heraf 50 forskere. Omsætning år 2000: 75 Mio.

SEK

Trätek driver sin FoU indenfor 8 programområder omfattende fra avverkning i skov,

produktion på savværk og træindustri til og med de færdige træprodukter og deres

anvendelse:

Projektområder:

Sortering

Torkning

Limning

Trä och miljö

Bestädighet

Brand

Träbyggsystem och byggprodukter

Träforädling och logistik

DDDDD IT för marknadstyrd sågverksproduktion

Unikke FoU-faciliteter:

Logscanner/datortomograf

Stockbank

MRI

NIR

Brandprovning och -beräkning

CAD

Mi lj ödatabas

DDDD Accelererad åldring

Spidskompetencer:

U Sortering/hållfasthet

Torkning/fugt

Beständighet

Brand

DimensioneringDD

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:
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U Beständighet

U Byggteknik

U FoU områder med forventet status quo:

U Sortering

U Torkning

U FoU områder med forventet reduktion:

U Produktionsteknik

Kilder: Ronne Bengterik, bilag 2, rev. 2001-01-19, web-side,

Växjö Universitet, Institutionen för industriella produktionssystem, Afdelingen for

Skogs-och träteknik

Universitetsplatsen 4, S-351 95 Växjö, tlf.: +46 470 70 80 00, fax: +46 470 76 85 40,

rolf.bjorheden@ips.vxu.se, www.ips.vxu.se.

Personale: 27 forskere

Omsætning:

Projektområder:

U Wood Design and Technology (WDAT) program for støtte til Södra Sverige

Skogsresurs

Lövträprojektet

Utvecklingspotential i försörjningskedan för trä. Sågverk och byggbranchen.

DDD Beslutsstödjande informationssystem för effektivare försörjningskanal skog-såg

marknad

Sågverkslogistik

Manufacturing Company IT project

Unikke FoU-faciliteter:

Spidskompetencer:

Fremtidsstrategi:

U FoU områder med forventet vækst:

U FoU områder med forventet status quo:

U FoU områder med forventet reduktion:

Kilder: Web-side.
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Bilag 3 Nationale træ-FoU programmer

o.l.

Danmark

Produktudvikling i skovbruget og træindustrien.

Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, tlf. +45 39 47 20 00, fax:

+45 39 27 98 99, e-mail: sns@sns.dk, www.sns.dk.

Produktudviklingsordningen yder årligt ca. 4 mill. kri tilskud til udviklingsprojekteri

skovbruget og træindustrien. Der ydes dog ikke tilskud til møbelproduktion.

I år 2003 ydes fortrinsvis støtte til projekter indenfor følgende områder:

U Effektivisering af trækæden fra skovplante til træprodukt - fx. udvikling af metoder

til billigere kulturanlæg, kulturpleje og natumær skovdrift.

U Udvikling af industrielt fremstillede modulløsninger af træ til brug i byggeriet.

U Forskning i problematikker vedr. fugt og træ i byggeriet.

Informationskampagner om fordele ved træ og anvendelse af træprodukter

Fælles for alle projekter er:

U At projektet skal have reel nyhedsværdi.

U At ansøger skal råde over den fomødne fagkundskab.

U At tilskuddet skal forøge ansøgers samlede udviklingsaktivitet og være af væsentlig

betydning for gennemførelsen af projektet

Tilskuddet er normalt på 40% af udviklingsomkostningeme, men forsknings- og

forsøgsinstitutioner kan få højere tilskud.

Finland

Tekes

P.O.Box 69, FIN-00101 Helsinki, tlf. *358 105 2151, e-mail: tekes@tekes.fi,

www.tekes.fi.

Tekes er det nationale teknologiagentur og hovedfinansieringskilden til anvendt og

industriel forskning og udvikling i Finland. Pengene kommer fra statsbudgettet. Det

samlede programbudget er på 400 mio. FIM. Heraf finansierer Tekes de 200 mio. FIM.

Tekes støtter en række programmer og projekter indenfor træ-FoU:

Værdiskabning i trækæden (Value Added Wood Chain) 1998-2003.

Formålet er at forøge anvendelsen og værdien af finske træprodukter og fremme

intemationalt samarbejde om træforarbejdning og med relaterede industrier. Det

overordnede mål er at fordoble industriens engrosalg på 10 år. Tværfaglige samarbejder

indenfor forskning, produktudvikling og markedsudvikling er essentielt for at nå disse

mål.

71



Særlige indsatsområder er:

U Træ som konstruktionsmateriale.

U Produktionsteknologi.

U Materiale teknologi.

U Etablering af netværk.

Programmet er koordineret med Tekes-programmet DIVAN for møbelindustrien og

andre træindustriprojekter.

Finnish Forest Cluster Research Programme (Wood Wisdom (1998-2001).

Formålet er at øge skovbruget og træindustriens konkurrenceevne i en verden, der

forandrer sig ved at samle ressourceme i den samlede produktionskæde med henblik på

at tilgodese kundemes ønsker til slutprodukteme. Programmet omfatter den

træmekaniske produktion men også papirmasse og papir fra råtræ til slutprodukt.

I programmet deltager forskningsinstitutioner, erhvervslivet herunder skovbruget,

træindustrien, maskinindustri, IT-virksomheder, transportsektoren, energisektoren,

konsulentvirksomheder, emballagevirksomheder m.fl.

Budgettet er på 20 mio. Euro og 35 mio. Euro, hvis den private medfinansiering

medregnes.

Programmet har 20 projektområder. De som berører den mekaniske træindustri er:

U Scenarios

Markets

Ecological competittiveness

Modified wood

Discoloration of Timber

Wood quality variations

Individual projects

DDDD Sustainable wood-based Construction

Programmet har 30 forskningskonsortier (clusters) omfattende 120 projekter, hvori

deltager 350 forskere. 70 industrier deltager finansielt i det totale program.

Wood Fokus OY

PL 284, FIN-00171 Helsinki, tlf.: +358 9 6865 450, fax: +358 9 6865 4530,

info@woodfocus.fi, www.woodfocus.fi.

Er den finske træindustris organisation til prioritering, koordinering o'g til at give

økonomisk støtte til FoU-aktiviteter. Parallelorgan til Träforsk i Sverige.

Island

Norge

Treprogrammet

SND, Postboks 448, Sentrum 0104 Oslo, tlf. +46 2200 2500, firmapost@snd.no,

www.snd.no

Programmet er igangsat i 2000 og løber i 5 år.
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Programmet fokuserer på øget brug af træ og på værdiskabelse i hele den værdikæde,

der baserer sig på råvarer fra skovbruget. De politiske mål som er lagt til grund for

programmet er:

U at øge værdiskabningen fra skovsektoren

U at bidrage til bæredygtigt forbrug og produktion med særlig fokus på:

U øget brug af savskåret træ

U højere forædling af savskåret træ

U bedre kobling mellem marked og skov

Dette er samlet i 3 strategiske områder:

U Profilering og kommunikation, øget fokus på træ, nye kompetencer, ny identitet,

styrket informationsspredning på alle planer

U Produktudvikling og nyskabning, realisere nye muligheder, nye ideer og initiativer,

bidrage til innovation og nyskabning

U Samarbejde og effektivisering, om varestrømme og processer, lavere

adfærdsomkostninger i værdikæden, udnytte menneskelige

ressourcer, øge kompetencen i værdikæden.

Treprogrammet skal være en central “motor” i udviklingen af træværdikæden.

Programmet ledes af en styregruppe under Landbruksdepartementet.

Programmets offentlige finansiering er på 25 Mio. NOK. Hertil kommer

virksomhedemes finansiering på projekter med 50%. FoU- institutter kan ikke søge.

Skog - ressurser og verdiskaping (skogprogrammet)

Norges forskningsråd, P.B. 2700 St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, tlf. +47 22 03 70 00,

post@forskningsradet.no, www. forskningsradet.no

Programmet er et værdikædeprogram, som starter med ressourcegrundlaget og ender i

samfundets behov for skovbaserede varer og tjenester, herunder en række kollektive

goder af stor samfundsmæssig betydning.

Udover den årlige finansieringsramme på 12 mio. NOK pr. år forventes det at erhvervet

bidrager med en egenindsats på mindst 4 mio. NOK år. Disponibel bevillingsramme for

år 2003 til igangsætning af nye FoU-projekter forventes at være i størrelsesordenen 4

mio. NOK.

Enkelte projekter er knyttet til træindustrien.

Kompetanseprojekt, Norsk trevirke som råstoff - verdiskapningspotentiale og

industrielle muligheter.

Projektet skal danne grundlag for en forbedret udnyttelse og forædling af norske

træressourcer gennem:

U Øget kundskap om egenskaber som har afgørende betydning for fremstilling af både

eksisterende og nye træbaserede produkter. Egenskabsundersøgelseme skal styres

ud fra de behov, som stilles ved fremstilling og forbedring af dagens produkter, samt

danne et essensielt grundlag for udvikling af nye træbaserede produkter.
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Egenskabsundersøgelsen skal koncentrere sig om træ med stort

udnyttelsespotentiale.

U Udarbejdelse af sortiment og logistiksystemer for træ- og træforædlingsindustrien,

sådan at råstoffet i større grad bliver tilpasset det endelige produkt. En vigtig del av

dette arbejde bliver at benytte de resultater som fremkommer i

egenskabsundersøgelseme aktivt for at etablere nye måder at tilpasse det rette

sortiment til hvert enkelt produkt.

U Initiere forskellige aktiviteter, hvor målet er at finde frem til nye produkter og

anvendelsesområder baseret på norske træressourcer, med speciel fokus på løvtræ

og cellulosetrækvaliteter af fyr.

Projektet er finansieret med 25 mio. NOK over 5 år. Norges forskningsråd finansierer

den offentlige del.

Tre som byggemateriale.

Formålet med Tre som byggmateriale er:

U at udvikle viden, kompetance og værktøjer til innovativ og øget anvendelse af træ

som et fomybart og bæredygtigt materiale og forøge værdiskabningen træ- og

byggeindustrien.

U at etablere samarbejde med norsk industri og med universiteter og

forskningsinstitutter i Norge og i udlandet som base for fremtidige netværk og

samarbejde.

U at forstærke og forbedre kompetencen for undervisning og efteruddannelse i træ ved

NTNU.

Projektet er finansieret med 12,5 mio. NOK fra Norges forskningsråd.

Samarbejdsprojekter

Der er en række samarbejdsprojekter mellem 3 NTNU fakulteter, NLH, NBI, NTI. med

flere omkring:

U Træbeskyttelse

Miljøvenlig imprægnering

Midler til brandimprægnering

Miljøvenlig overfladebehandling

Computerrnodeller og design

U

U

U

U

U Sammenføjninger i trækonstruktioner

U Design af konstruktive træbeskyttelser

U Træbygninger i bymæssig bebyggelser

U Termoplastiske trækompositer

U Oplevelser med træ

Samlet budget er 12.3 MNOK over perioden 2002-2006.
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Svenge

SJFR

Har finansieret forskerskolen “Trä och träfiber” frem til 2001 med 6 Mio. SEK pr. år.

NUTEK

Har en pulje på 150 Mio. SEK frem til 2004 til FoU-industriprojekter inden for

U Træbyggesystemer (85 Mio. SEK)

U Møbel og interiør (20 Mio. SEK)

U Nye træprodukter (20 Mio. SEK)

U Teknikoverførsel (15 Mio. SEK)

Stiftelsen för strategisk Forskning (SFS)

Har hos Lunds Tekniska Högskola igangsat Wood Technology - en forskerskole med et

årligt beløb på 9 Mio. SEK pr. år og frem til 2004.

Stiftelsen för Kundskaps- och Kompetensförsörjning (KK)

Har iværksat et skovindustrielt program om træbyggeteknisk forskning ved Växsjö

universitet fra 2000 -2006 med et årligt beløb på 11 Mio. SEK og et skovindustrielt

program om forskning i byggeri med massivtræelementer og måleteknik ved Luleå

tekniska universitet i Skellefteå med et årligt beløb på 7.5 Mio. SEK i 8 år fra 2000.

IRECO

Klara Norra Kyrkogata 33 S-111 22 Stockholm, tlf.: +46 8 411 1890, fax: +46 8 411

1893, info@ireco.se, www.ireco.se.

Institute for Research and Competence Holsing AB (IRECO) ejes med 55% af staten og

med 45 % af Stiftelsen för Kundskaps- och Kompetensutvickling. IRECO har til formål

sammen med erhvervet at støtte industriforskningsinstitutteme (16) med midler til

forskning og udvikling.

Industriforskningsinstituttet Trätek AB ejes af IRECO og træerhvervet.

VINNOVA

S-10158 STOCKHOLM, tlf.: +46 8 473 3000, fax: +46 473 3005,

Vinnova@ninnova.se, www.vinnova.se.

Verket för innovationssystem (VINOVA) støtter behovsmotiveret forskning og

udvikling indenfor teknik, arbejdsliv og transport samt arbejder for at ny viden så

effektivt som muligt omsættes til produkter, processer, tjenesteydelser og arbejdsliv.

VINNOVA retter sin virksomhed mod:

U Nationale innovationssystemer

U Sektorielleinnovationsystemer

U Regionale innovationsystemer
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VINNOVA støtter også intemationalt FoU-arbejde. indenfor EUs rammeprogrammer,

Eureka, COST, Nordisk samarbejde.

VINNOVA har ikke for tiden programmer rettet direkte mod Trækæden.

VINNOVA forstærkes fra 2003 med 70 Mio. SEK pr. år.

Träforsk

S. Blaisieholmshamnen 4A, Box 16 385, S-103 27 Stockholm, tlf.: +46 8 762 79 65,

fax: +46 8 762 79 90, traforsk@traforsk.se, webmaster@traforsk.se .

Träforsk er den svenske træmekaniske industris fælles organ for finansiering af

forskning og udvikling. Det overgribende mål er at øge anvendelsen af træ og træets

konkurrenceevne i forhold til andre materialer. Med Träforsk skabes muligheder for at

koordinere og styre industriens fælles forskningsressourcer.

Träforsk's prioriterede FoU områder er:

Holdbarhed mod mikrobiel nedbrydning

Beregningsmodeller og andre værktøj, der gør træanvendelsen mere ingeniørvenlig

Træs samspil med andre materialer

Automatisering af måletekniken

Udvikling af byggetekniken

Udvikling af sorteringstekniken for at kunne fjeme træ med fejl

Udvikling af sorteringsregler

FoU i træmarkedet

DDDDD FoU i træ og miljø fra LCA metoder til informationssystem om argumenter for træ

Träforsk financierer for tiden 25 projekter.

lndustriforskningen

Industribedrifteme i trækæden har meget lidt intem forskning men deltager ofte i

extemt finansierede projekter med egen indsats (timer og materialer) sammen med

forskningsinstitutioner.
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Sidder dufast i bureaukratiet.?

Hallo Norden kan hjælpe dig. Vi besvarer spørgs

mål i forbindelse med flytning, rejser, pendling eller

studier, og vi hjælper dig videre i systemet.

Du er Velkømmen til at kontakte HallO YDERLIGARE INFQRMATIQN

om I-lallå Norden finder du på
Norden, hvis du har spørgsmål vedrøren

de formaliteter i forbindelse med arbejde

på tværs af landegrænserne, studiestøtte,

vurdering af studier, sundhedsvæsenet,

sygesikring, børnepenge, ret til at tale dit

wwwhallonordenorg

Du kan også kontakte os

på telefon eller via e-mail:

modersmål i forbindelse med kontakt ivfóllêííjó 113 23

med myndighederne, pensioner optjent i ha11a@norden.se

et andet nordisk land, statsborgerskab i et DANMARK

nordisk land, indførsel og registrering af +45 70 20 10 93

bil 05V info@hallonorden.dk

FINLAND

I-lallo Norden er Nordisk Ministerråds +358 201 98 00 88

informationstjeneste for privatpersoner, halkmëpohjolaqwrdenfi

der bevæger sig mellem de nordiske ISLAND

lande, og som på en eller anden måde +354 511 18 08

kommer skævt ind i bureaukratiet. hallogènordellis

I tilfælde af mangler i regelsættene, bliver NORGE

disse rapporteret videre til myndig- +47 210 219 99
hallo@norden.no

hederne i Norden.
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Oversigt over

Træforskningen i Norden

Analyse og anbefalinger

Behovet for nordisk samarbejde indenfor træforskningen bedøm

mes at være stort ikke mindst på grund af igangværende og plan

lagte strukturforandringer. Som hjælp til det nordiske samarbejde er

denne rapport blevet udarbejdet. Som grundlag for undersøgelsen

er udsendt spørgeskemaer til 42 forskningsinstitutioner inden for

træsektoren. Derudover er indhentet oplysninger på internettet og

ved personlig kontakt. Materialet er herefter sammenstillet og ana

lyseret med særlig henblik på at identificere spidskompetencer og

forskningsområder med potentiale for fremtiden. Rapporten har

været sendt til høring hos de forskningsinstitutioner, som er omtalt

i rapporten.

SNS håber, at rapporten kan interessere en bred kreds af læsere

indenfor den nordiske træforskning, og at rapportens konklusioner

kan inspirere den fremtidige forskning inden for området.
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