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Bakgrund och motivering
 Svårt för byggmaterialindustrin att integrera den kunskap
som finns och utvecklas i byggprojekt och använda denna i
sitt innovationsarbete
 Behov av forskning om
kunskapsintegration/kunskapsöverföring mellan
byggföretag/byggprojekt och byggmaterialföretag
Delprojekt
Delprojekt i samarbete med Derome Hus AB:
 Huvudområde: Industriellt byggande av flerbostadshus i
trä. Produkt-och processutveckling .
 Central frågeställning: Vilka faktorer påverkar spridningen
av innovationer och hur sker kunskapsintegration i
utvecklingen av nya metoder/produkter i samband med
industriellt byggande?
 Nuläge: Uppföljning genom fältstudier av ett system för
flerbostadshus har genomförts och empirisk data har
samlats in och är under bearbetning.
Delprojekt i samarbete med Celsa Steel Service AB:
 Huvudområde: BIM (Building Information Modelling)
som informationsbärare
 Central frågeställning: Hur kan BIM och IT fungera som
verktyg för att integrera och överföra kunskap samt för att
öka innovationskapaciteten
 Nuläge: Arbete pågår med fokus på dels
informationsbehovet hos Celsas kunder dels informationsoch utvecklingsbehov avseende specifika produkter med
fokus på arbetsmiljö. Insamling av empiriskt material
pågår.
Delprojekt i samarbete med Lindab Profil AB:
 Huvudområde: Lindabs system för generering av
produktidéer och kunskap.
 Central frågeställning: Hur kan systemet utvecklas och
förbättras?
 Nuläge: Fokusering på möjligheten att utveckla en intern
process för att möjliggöra snabbare imp-lementering
(tiden från idé till marknad) av innovationer / nya
produkter.
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