Slow
Sustainable
Manufacturing
Är du nyfiken på hur vi kan utveckla cirkulära
hållbara produkter för arkitektur, inredning och
design? Hur kan vi bromsa ner materialflödet,
öka värdet av trä och samtidigt skapa lönsamhet
så att utvecklingsprocesser får ta tid?
Tillverka i Trä bjuder nu in företag att delta i vårt delprojekt
Slow Sustainable Manufacturing. Delprojektet kommer
pågå från november 2020 till november 2021 och vara
uppdelat i fem steg. Steg 1 är ett inledande webbinarie den 4
november där en introduktion kommer ges. Därefter följer
steg 2-5 som består av tre webbinarier och eget arbete
med uppföljning.
Målet är att i form av ett antal fysiska prototyper kommunicera
lovande exempel på Slow Sustainable Manufacturing
samt sprida lärdomar på exempelvis mässor, evenemang,
utställningar, online och på sociala medier.

Planerade aktiviteter
och tidsplan
Steg 1
Introduktion

Steg 2
Kunskapsbyggande

nov 2020

nov - dec 2020

•

•

•

Introduktion till Slow Sustainable
Manufacturing och projektet
Kunskap kring skogen och trä, samt
inspirera kring cirkularitet utifrån
designperspektiv från andra branscher
än trä

Steg 3
Tillämpning

•

•

dec 2020 - jan 2021
•
•
•

Tillämpning Cirkulära Affärsmodeller
samt Projekt- och Designbrief
Fastställa arbetsgrupper/samarbeten/
enskilda arbeten
Idégenerering och helhetskoncept
kopplade till Cirkulära Affärsmodeller
samt Projekt- och Designbrief

Cirkulära Affärsmodeller samt Projektoch Designbrief
Möjliga tekniker kopplade till
gårdagens traditionella, dagens
linjära och framtidens cirkulära
tillverkningsmetoder
- CNC-fräs
- 3D-skrivare
- 3D-skanning
- Övrig digitalisering; spårbarhet,
certifiering etc
- ”Manuella” verktyg: yxa, såg, kniv,
hammare etc
Konstruktioner (byggnader, inredning
och möbler) och Material (olika
träslag)

Steg 4
Genomförande
jan - jun 2021

Steg 5
Avslut

aug-nov 2021
•
•

Slutförande
Diskussion kring hur och i vilka
sammanhang resultatet presenteras

•
•

•

Gemensamt samt eget arbete med
uppföljningstillfällen och stöd
Workshop på plats i Stenebymiljön
(med hänsyn till rådande
omständigheter) och/eller platser där
verktyg och tekniker finns att tillgå
Planering inför hur och i vilka
sammanhang resultatet presenteras

Frågeställningar
Hur ser
affärsmöjligheterna ut?
•

•
•

•
•

Är det möjligt att resurseffektivisera
produktion genom att designa dina
egna träprodukter utifrån tillgängliga
mellanrum i tillverkningsprocessen?
Är träprodukter on-demand en av
flera möjliga vägar för produktion?
Är det möjligt att minska kostnader
genom kunders delaktighet i
processen genom DIY?
Är småskalighet lönsamt?
Är utveckling över längre tid en
lönsamhetsfaktor?

Metod

Vilka delar av trädet kan
vi på bästa sätt använda i
tillverkning?
•
•

•

Kartlägga genom styckningsschema?
Vilka delar av trädet lämpar sig bäst för
att lämnas kvar i skogen för näring och
biologisk mångfald?
Vilken kvalité har drivved och är det
möjligt att använda i produktion?

Hur kan vi utveckla
hantverket med hjälp
av digital teknik?

Med stöd av cirkulära affärs-modeller samt
projekt- och designbrief säkerställer vi en
eftertänksam tillverkningsprocess för cirkulär
hållbar utveckling.
Primärt arbetar vi med den initiala undersökande kreativa fasen.
För att säkerställa hela processen från ax till limpa tittar vi även på
helheten för hela värdekedjan med stöd i projekt- och designbrief.
Genom hela processen har vi med oss hur vi kan tillvarata naturens
resurser på ett smart och hållbart sätt genom att förhålla oss till
och arbeta aktivt med de globala målen Agenda 2030.
Möjliga verktyg och hjälpmedel är 3D-skanning, CNC-fräs,
3D-skrivare, industriell robotteknik, såg, yxa, stämjärn, slip etc.
För prototypframtagning har vi möjlighet att arbeta med några av
dessa verktyg. Det sker under workshop med hjälp av tekniker på
plats.

Praktisk
information
Steg 1 sker den 4 november 09.00-11.45 och är öppet för
alla som är nyfikna på och vill veta mer om Slow Sustainable
Manufacturing.
Steg 2 – 5 kommer att vara antingen online eller på fysisk plats
beroende på aktivitet.
Vi riktar oss till designers, inredningsarkitekter, arkitekter,
konsthantverkare, tekniker, ingenjörer, möbelproducenter,
leverantörer, snickerier, hela nätverket inom Tillverka i Trä samt
övriga som har intresse av att fördjupa sig Slow Sustainable
Manufacturing.
Anmälan sker via denna länk.

Kontakt

Ingrid Backman
ingrid.backman@steneby.se
0722- 33 74 24
www.tillverkaitra.se

