
På Linnéuniversitet arbetar Michael Dorn som lektor 
i byggteknik. Inom ramen för boost har han under-
sökt om glas under rätt omständigheter kan använ-
das som bärande element i en bostad, samt under-
sökt de knytpunkter som gör det möjligt att bygga 
hus på höjden. Krister Falk är forskningsingenjör på 
RISE Glas och projektledare för delprojektet. 

– Om vi börjar med husen så handlar det om 
prefabricerade moduler. En slags lådor vi staplar 
på varandra och på så vis bygger till exempelvis lä-
genheter. Vanligtvis bygger man fyra våningar högt 
och det har med stabilitet att göra. Nu vill företagen 
bygga sex våningar istället, och då undersökte vi 
om det byggsystem som används nu kommer fung-
era, berättar Krister Falk.

boost besökte ett antal byggföretag i småland och 
fick ta del av deras byggsystem och byggunderlag. 
Med avstamp i dessa underlag plockade Michael 
Dorn ut en del av knuten mellan tak och golv, eller 
vägg och tak och tittade på hur de var förbundna. 
Sen började han experimentera. 

– I ett cad-program skapades ett antal skisser 
på knutar med olika sammansättning. Företagen 
byggde sen knytpunkterna och Michael Dorn kunde 
använda dem i sina belastningstester. Styrkan i det 
här sättet att arbeta är att det är helt verklighets-
baserat. Resultaten från testerna återkopplades till 
företagen som ville ha andra delar i sina system 
testade. På sätt och vis skapade det här arbetet en 
helt ny verksamhet säger Krister Falk. 

Metoder för att bygga bostäder har förändrats genom århundraden. 
Material, design och byggnadstekniska lösningar skiftar i takt med att nya 
tankar och lösningar kommer på plats. I boost har forskarna tittat närmare på 
knytpunkter, byggregler och vilka möjligheter som finns med ett vanligt fönster.
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Inom projektet fanns även en del om glas och trä. 
Även här var Michael Dorn inkopplad. Han ville 
undersöka om glas har möjlighet att vara en bäran-
de del i en huskonstruktion. Genom att skapa ett 
stort antal varianter av hur glas ska infästas kunde 
Dorn göra beräkningsmodeller. De infästningar som 
användes byggde delvis på beprövad metod, men 
också på helt nya idéer. 

– Av en händelse träffade vi ett företag som egentli-
gen inte var inblandade i detta projekt. Men de fick 
se våra prototyper och fick en massa idéer om hur 
de skulle kunna förändra sina konstruktioner. Det 
blev en slags liveinnovation och en rolig men ovän-
tad utkomst av vårt arbete, säger Krister Falk. 

För Krister Falk är det de många mötena med 
företagen som varit den största behållningen med 
projektet. Att forskningen leder till innovation som 
kan tas i bruk omgående. Men som också lett till 
inspiration och visat på behovet av att testa nya 
idéer. Som en konsekvens av mötena i projektet har 
intresset för RISE testmiljöer ökat. 

boost-projektet gav rise glas möjlighet att köpa in 
en lamineringsugn för glas. En förutsättning dels för 
att kunna skapa det bärande glas industrin efterfrå-
gar, men även för att matcha de innovationer som 
efterfrågades i övriga delprojekt. 

– Vi har gjort många lamineringar som andas fram-
tid. Skapat skärmar på fönsterglas, tryckkänsliga 
displayer och sånt. Men en lösning som jag tycker är 
extra kul kom från metadesign. Det handlar om äld-
re som flyttar från sina hus till lägenheter, och helt 
plötsligt upptäcker hur mycket insyn det kan bli. Då 
ville vi hitta en lösning som får dem att trivas i sitt 
nya boende, berättar Krister Falk.

Forskargruppen tog inspiration från de envägsföns-
ter som används i förhörsrum, genom vilka det går 
att se in men inte ut. 

– Det bygger på ljusförhållanden, att det är ljust i 
ena rummet och mörkt i det andra. Vi lyckades ska-
pa det fenomenet på konstgjord väg genom att fästa 
en LED-list längs med fönstret som lyste in i glaset 

från sidan. Genom att tillsätta nanopartiklar mellan 
glasen reflekterades ljuset ut mot gatan. På så vis 
minskas insynen samtidigt som det minskar insynen, 
konstaterar Krister Falk.

Delprojektet Tekniska prototyper har fått mycket upp-
märksamhet under tiden det varit igång. Krister Falk 
ser närheten till industrin och att de hela tiden arbetat 
verklighetsanknutet som en viktig framgångsfaktor. 

– Våra skickliga forskare och att vi nu har en egen 
ugn att testa idéerna i har fångat företagens intres-
se. Industrin ser att vi kan hjälpa dem och vi har fått 
flera uppdrag att ta fram prototyper åt industrin. 
Det finns ingen annan aktör i Sverige som kan göra 
det, avslutar Krister Falk.
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