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Abstract 

The purpose of this report was to research the differences in environmental impact and cost of 

building wind power turbines using cross-laminated timber (CLT) instead of steel which are 

commonly used for today’s wind turbine tower. By analyzing data obtained from distributors and 

related businesses within the market for the production of these two materials environmental 

impact and costs, a result relevant to the Swedish wood- and wind power market could be 

obtained.  

The final results showed a 15 times greater total emissions of carbon dioxide equivalents for the 

steel tower. Even for emissions per MWh showed that steel produced more emissions than the 

CLT tower. Both the total cost and cost per MWh were lowest for the 100 m CLT tower. 

Emissions of other hazardous substances were also overall higher for wind turbines using a steel 

tower. 

 

 

Sammanfattning 

Arbetet avsåg att undersöka skillnader i miljöpåverkan och kostnad genom att bygga 

vindkraftverk med ett torn i korslimmat-trä jämfört med stål som är det vanligaste idag. Genom 

att undersöka tillverkningen av vartdera materialet samt kostnader från olika leverantörer så 

kunde miljöpåverkan och kostnad uppskattas, både totalt och per producerad MWh, till rimliga 

resultat. 

Resultatet blev en signifikant mindre miljöpåverkan av att använda KL-trä istället för stål. Totala 

utsläpp av koldioxidekvivalenter var 15 gånger högre för vindkraftverk med ståltorn. 

Kostnaderna visade också på ett mer ekonomiskt optimalt torn på höjden 100 m för KL-trä 

räknat i både totala kostnader så väl som kostnad per producerad MWh. 

Utsläpp av andra ämnen undersöktes också där det visade att stål också hade högre utsläpp på 

samtliga kategorier, där vissa utsläpp skiljer materialen åt. 
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Inledning 

Mål och syfte 

Arbetet hade som syfte att undersöka hur vindkraftverk med trätorn förhåller sig miljömässigt 

och kostnadsmässigt med dagens vindkraftverk som byggs med stålstorn. 

Därför presenterar arbetet först de grundläggande problemen bakom dagens vindkraftsmarknad 

samt redogör för- och nackdelar med att använda trätorn istället för ståltorn. 

Projektet är avsett för att vara relevant för vindkraftmarknaden, träindustrin och energisamhället, 

men framförallt de som står bakom konstruktion och investering för nybyggnation av 

vindkraftverk.  

Frågeställning 

För att nå målen och uppfylla syftet så besvarades frågor som “Hur stor är miljöpåverkan av 

trä/stål produktion, uttryckt i jämförbara enheter?” och “Hur förhåller sig 

produktionskostnaderna för dessa material?”. Detta var för att resultatet skulle bli relevant för 

dagens vindkraftsmarknad. Det behövdes alltså utöver en diskussion kring problem och 

utvecklingen av vindkraftverk, konkret data på hur och varför trätorn skulle prestera bättre än 

ståltorn.  

Teori och metod 

Timber Tower GmbH’s produkter utgjorde en bas för beräkningar av vindkraftverk i trä, genom 

dimensionsmått på vindkraftverken och vindkraftstorleken (MW). Därefter användes svenska 

priser och förutsättningar för att beräkna ekonomiska och miljömässiga skillnader gentemot 

vindkraftverk med ståltorn. Detta gjordes genom att jämföra data angående framställning av 

vartdera materialet från exempelvis miljödeklarationer och andra vetenskapliga källor. För att 

arbetet inte skulle bli för omfattande i miljö- och kostnadsuppskattning så undersöks vardera 

materials produktionspåverkan och inte för hela livslängden. Materialen är alltså korslimmat-trä 

(också benämnt; KL-trä, korslimmat-massivträ, CLT, Cross-laminated timber) samt stål.  

Material och avgränsningar 

Materialet som användes var blandade forskningsrapporter inom ämnet för vindkraft, material- 

och energikostnader samt miljödeklarationer för de material som undersöks.  
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Arbetet behandlade inte återvinningsprocesser för de olika vindkrafttyperna eller 

hållfastighetsberäkningar för vindkraftverken. Även om båda dessa kan antas vara relevanta så 

var syftet att undersöka konstruktionskostnaderna ekonomiskt och miljömässigt för vindkraftverk 

med trä och stål som tornmaterial och därför har dessa områden valts bort. 

Forskningsöversikt 

Det finns tidigare forskning kring användandet av trätorn som alternativ istället för stål. Däremot 

är dessa från 2010-2012 och fokuserar på andra aspekter, som tillexempel hållfastighetslära. 

Därför kan arbetet passa som ett komplement till de tidigare arbetena. Huvudresultatet för dessa 

var att det var lönsamt att använda trä samt en värdig motståndare för vindkraftverk med ståltorn. 

Dessa var däremot skrivna innan man på riktigt sett resultaten av ett vindkraftverk, i trä, i drift. 

Att det finns tyder på att möjligheterna verkar ännu större idag. 

Disposition 

Bakgrund 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där en förklaring kring materialet trä och dess användning 

som byggmaterial tas upp för att sedan redogöra för den bakomliggande problematiken kring 

dagens negativa vindkraftstillväxt samt den långsiktiga utvecklingen av vindkraftstyper.  

Resultat 

Därefter presenteras resultat kring miljöpåverkan och kostnader för det vartdera materialet. Detta 

görs med så aktuell och relevant data som möjligt eftersom det är svenska förhållanden som 

undersöks så ska given data vara applicerbar för den svenska marknaden. 

Diskussion 

Diskussionen knyter ihop säcken med syfte, mål och frågeställning för att sedan resonera kring 

resultatens relevans och pålitlighet vilket förhoppningsvis ger en djupare förståelse kring hur 

man ska tolka resultaten.  

Slutsats 

En kort och koncis slutsats presenterar de relevanta resultat som arbetet ledde till. 
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Bakgrund 

Trä som byggmaterial 

Det finns många fördelar med att använda trä som byggmaterial. Eftersom materialet fungerar 

som en kolsänka innebär det att byggnader med trä kan ses ha ett negativt koldioxidutsläpp då 

den tagit upp CO2 från atmosfären för att binda det i trädet. (Svenskt trä 2016, Martinsons 2015, 

Martinsons 2016a, Glulam 2016). Detta presenteras tydligare i figur 1 där de olika stegen i 

produktionen samt start och slutprodukt visar tydligt på nyttan av lagrad CO2. Bilden är från 

“Martinsons handbok i KL-trä” (Martinsons, 2015). 

 

Figure 1. Beskriver förflyttning av koldioxid vid produktion av KL-trä. (Källa: Martinsons 2015) 
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Ett par av de frågetecken som framkommer när man talar om trä som byggmaterial är fuktskador, 

brandrisk och materialets hållbarhet. Men mycket forskning tyder på att dessa är enkla att 

förebygga, se resultat. Trä är extremt hållbart för sin vikt och är i samma hållbarhetsnivå som 

betong (Martinsons 2016a, Svenskt trä 2013, Svenskt trä 2016) fast till mycket lägre vikt. 

Det finns små men avgörande skillnader mellan korslimmat-trä och limträ. Det vanligaste sättet 

att arbeta med trä inom byggbranschen är genom att limma ihop träplankor och sedan beskära för 

att skapa en tåligare stomme, planka eller pelare. Hur man limmar ihop träplankorna beror på 

estetisk efterfrågan, hållbarhetskrav, samt många andra faktorer. Korslimmat trä innebär att man 

limmar ihop träplankor så att träfibrerna korsar varandra vinkelrätt jämfört med limträ då de 

ligger parallellt. Detta görs för att uppnå en högre hållbarhet och materialet blir mer applicerbart 

för byggindustri. Limträ används också inom byggbranschen men har en mer estetisk egenskap 

genom att träplankorna inte ligger i skiftade lager. Detta gör att träytan blir jämn och enformigt 

mönstrad. Likheterna mellan materialen är därför nästan identiska vid produktion. Detta 

underlättar processen då det finns mer forskning för limträ vilket i princip går att använda för 

KL-trä (Martinson 2016a, Svensk trä 2016, Glulam 2016). 

KL-trä har fördelarna att den har låg vikt, är formstabilt material, hög bärighet, stora 

spännvidder, högt brandmotstånd, miljövänligt jämfört betong och andra byggmaterial, samt 

många andra fördelar. I Sverige finns idag ett par stora tillverkare av limträ och KL-trä. 

Martinsons är Sveriges största producent av KL-trä och därför analyseras just det företagets 

produkter för att få en mer verklighetsgrundad och praktiskt tillämpbar information för dagens 

svenska marknad. 

För byggnader som använder trä så krävs det inte något extra underhållsarbete jämfört med andra 

stommaterial och livslängden förväntas inte understiga 100 år. Däremot så väcks frågan hur det 

blir för användning i vindkraftverk. De placeras strategiskt där det blåser mycket vilket ökar 

påfrestningar för materialet. Att kunna förutspå de hållfastighetsmässiga och fukt/mögel riskerna 

10-20 år fram i tiden är svårt och inget som försöks göra i detta arbete. Men enligt producenter 

av KL-trä och Timber Tower själva så ska det inte krävas något extra underhållsarbete eller 

finnas risker för mögel och hållfastighetsproblem under vindkraftverkets hela livslängd, upp mot 

20 år (Martinsons 2016b, Timber Tower 2015c) 

I detta arbete så undersöks materialets användning för vindkraftverk och hur miljöpåverkan, 

kostnaden och arbetsprocessen förändras. Inga hållfastighetsberäkningar eller modellering av 

vindkraftverk kommer att ske eftersom det idag används för existerande vindkraftverk så antas 

det vara tillräckligt hållbart för de existerande höjderna, 100 m och 140 m. 
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Vindkraftverk 

Vindkraft har använts länge av människor i form av segel, vindkvarnar, driva pumpar och utföra 

enkla arbeten. Däremot så har elproduktion av vindkraft inte varit aktiv lika länge. I figur 2 

presenteras just den utvecklingen av elproducerande vindkraftverk. 

 

 

Figure 2. Tidslinje över vindkraftsutvecklingen som skett över de senaste 100:a åren. Bilderna är inte skalenliga. 

Källa: Referenser Figur 2 

 

Idag står vindkraftverksmarknaden inför en utmaning. Lönsamheten per vindkraftverk blir 

mindre och mindre vilket har resulterat i en tydlig minskning i antalet nybyggda vindkraftverk. 

Detta har uppstått på grund av den höga investeringskostnaden, det låga elpriset, låga kostnader 

på elcertifikat samt en hög energiskatt. (Vattenfall 2016, SKM 2016, Vattenfall 2015) 

 

Som det framgår i figur 3 så har antalet 

nya vindkraftverk i genomsnitt minskat 

per år mellan 2012 och 2015. Under 

samma tidsperiod har elpriset och 

priset på elcertifikat också minskat 

(Vattenfall 2015, SKM 2016). Det är 

via dessa medel som vindkraftverk 

tjänar sina pengar. Men om 

initialinvesteringen inte minskar, utan 

bara lönsamheten så uppstår ett 

problem. Vindkraftverk relateras ofta 

603
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Ökning av MW Antal nybyggda vindkraftverk

Figure 3. Visar hur antalet vindkraftverk samt hur stor effekt 

(MW) som har tillkommit per år. Källa: Svensk Vindenergi 2015 
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till den hållbara energiproduktionen som samhället eftersträvar och behöver enligt de hållbarhets 

mål som sätts upp. Enligt figur 4 så framgår tydligt hur utbyggnaden i Sverige, EU samt globalt 

har avtagit de senaste sex åren istället för att öka vilket egentligen ligger i de mål som sätts i 

klimatmöten på EU nivå och i FN. 

 

Idag finns det vindkraftverk som 

redan implementerat tekniken att 

istället för att använda ett ståltorn, 

använda trätorn som är byggda av 

materialet korslimmat-trä. Det tyska 

företaget bakom dessa produkter är 

i detta fall Timber Tower GmbH 

och tillverkar de vindkraftverk som 

undersöks i detta arbete. Av denna 

anledning så kommer arbetet inte 

undersöka möjligheterna att etablera 

nya lösningar, utan undersöka hur 

dessa produkter skulle prestera rent 

miljö och kostnadsmässigt på den 

svenska marknaden jämfört traditionella ståltorns-vindkraftverk.  Timber Tower har idag enbart 

ett vindkraftverk i drift (1,5 MW) sedan december 2012 och vindkraftverket har utöver 

elproduktion fungerat som testmodul där företaget mäter fukt och andra parametrar för att kunna 

fortsätta förbättra produkterna så de håller längre samt presterar bättre (Timber Tower 2015b). 

Tyvärr har företaget inte släppt någon officiell uppdatering kring vindkraftverket och hur den har 

presterat. Under våren 2016 så planeras fem vindkraftverk på 140 m och 2,5 MW att byggas i 

Bayern, Tyskland (Timber Tower 2015a). 
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Figure 4. I figuren visar den avtagande ökningen i % av nya 

vindkraftverk i Sverige, EU samt globalt. Källa: Global Wind Energy 

Council, Svensk Vindenergi. 
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Resultat 

Här presenteras resultaten för de respektive vindkraftverkstyperna, både i miljöprestanda samt 

ekonomisk prestation. Detta är för att få en tydlig bild och applicerbara resultat som bidrar med 

relevanta slutsatser. Kostnader och utsläpp av CO2-ekv presenteras i både totala kostnader och 

totala utsläpp för varje typ av torn samt viktade kostnader och utsläpp per MWh (SEK/MWh och 

ton CO2-ekv/MWh). Detta för att ge en annan bild och enklare kunna jämföra kostnaderna 

mellan de olika höjderna och inte bara mellan materialen.  

Trä som byggmaterial 

Som beskrevs innan är trä ett relevant byggmaterial i dagens hållbara samhälle. Att använda trä 

som byggmaterial har visat sig på senare tid varit mer miljövänligt än man tidigare trott. Ett 

exempel på detta är CEI Bois (2011) som antyder i rapport Tackle climate change: Use wood att 

användningen av trä är nödvändigt för att lyckas reducera och börja “lagra” koldioxid i fler 

byggnader. Detta fungerar, enligt dem, eftersom man avverkar skog och använder det i 

byggnader för att sedan odla ny skog som binder koldioxid från luften och sen använda den för 

nya byggnader och så vidare. På detta sätt samlar man upp koldioxid från luften och man kan 

därför i många fall betrakta byggnader i trä som negativa utsläppskällor av koldioxid. Samt för 

att materialet också fortsätter att “andas”.  

Fukt och mögel är ett vanligt problem som förknippas med trä material. Rötsvamp behöver fritt 

vatten för att växa, vilket det får om fuktkvoten överstiger fibermättnad - dvs ca 30%, och det 

krävs temperaturer mellan 0-40 grader Celsius. Det krävs också tillgång till syre och näring. Det 

räcker att eliminera en av dessa faktorer för att förhindra att det bildas röta i materialet. Det kan 

också förekomma blånad på trä, det påverkar däremot inte hållfastigheten utan är bara en estetisk 

påverkan. För mögel krävs en målfuktskvot på 16 % och att ytfuktskvoten är högst 18 %. 

(Svenskt trä 2013) 

Enligt en byggvarudeklaration utförd av Martinson Group AB år 2009 så ges en miljöpåverkan 

för KL-trä via produktion utsläpp enligt tabell 1. 

  



8 

 

Tabell 1. Miljöpåverkan från produktion av 1 m3 KL-trä. Källa: Martinson Group AB 2009 

Miljöpåverkan Mängd (per m3) 

Klimatpåverkan (kg CO2-ekv) 57 

Försurning (mol H+) 20  

Övergödning (kg O2) 4,3 

Marknära ozon 0,059 kg C2H2-ekv, kolväten etc 

0,018 kg NO2 

Martinsons bryter även ner tillverkningsprocessen i delmoment och presenterar koldioxidutsläpp 

för respektive del enligt tabell 2. 

 

Tabell 2. CO2 utsläpp för olika processer i produktionsfasen av KL-trä samt totala 

utsläppsmängden per m3. Källa: Martinsons 2015. 

Process Mängd (per m3) 

Skogsbruk och transport till sågverket 14 kg CO2-ekv 

Förbrukning bio-bränsle främst vid 

virkestorkning 

228 kg CO2-bio 

KL-trä tillverkning 32 kg CO2-ekv 

Lastbilstransport till kund (120 mil) 43 kr CO2-ekv 

Totalt 89 kg CO2-ekv, 228 kg CO2-bio 

 

Eco2 (2013) presenterar ett resultat på 139 g CO2-ekvivalenter per kg KL-trä. Vilket kan 

relateras till tidigare värden genom att anta densitet för KL-trä till 400 kg/m3 så motsvarar det 

55,6 kg CO2-ekvivalenter per m3 KL-trä. 
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Vindkraft i trä 

De två vindkraftverkstyperna som undersöks är; 

- Timber Towers TT100 har en navhöjd på 100 meter samt en effektstorlek på 1,5 MW. 

Totala vikten av tornet är 192 ton (Timber Tower 2015b). 

- Timber Towers TT140 har en navhöjd på 140 meter samt en effektstorlek på 2,5 MW. 

Totala vikten av tornet är ca 400 ton (Timber Tower 2015b). 

Dessa vindkraftverk kommer utgöra grunden för beräkningar i avsnitten nedan angående 

miljöpåverkan samt ekonomiska kostnader.  

 

Artikeln av A. Rashedi (2012) beskriver olika typer av materialanvändningar för 

vindkraftverkens rotorblad samt torn. Det viktigaste med tornen är att de ska hålla för de olika 

väderförhållanden som tornet utsätts för samt hålla för vikten tornet utsättsför. I artikeln lyfts 

metaller och legering fram som de mest hållbara i relation till pris jämfört epoxi material samt 

kolfibrer. Däremot nämns inte något trämaterial i relation till dessa material.  

Eftersom ingen hänvisning direkt görs till trämaterial så blir en konkret jämförelese svår. 

Artikeln gav däremot en insyn i hur densitet och tornets hållbarhet hör samma med olika metaller 

vilket ger en bra grund för vidare jämförelse med KL-trä. Eftersom projektet inte involverar 

hållfastighetslära så undveks analys av beräkningar och ekvationer som behandlade de 

fysikaliska egenskaperna för respektive material. 

Miljöpåverkan 

För de två vindkraftverken så motsvarar det en miljöpåverkan enligt tabell 3.  

 

Tabell 3. Totala utsläpp för vardera typ av vindkraftverk.  

Källa: Martinsons 2015, Timber Tower 2015b 

 100 m (1,5 MW) 140 m (2,5 MW) 

KL-trä densitet (kg/m3) 400 400 

Vikt (ton) 192 400 

Volym (m3) 480 1000 

Kg CO2-ekv/m3 89 89 

Ton CO2-ekv 42,72 89,00 
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Tabell 3 representerar de utsläpp som uppstår vid produktion och framställning av materialet och 

räknar alltså inte in miljöpåverkan av transport till konstruktionsområdet samt montering av 

vindkraftverket. 

 

Tabell 4a. Totala utsläpp med beräkningar av baserad på data av Eco2 (2013) 

CO2-ekv per kg KL-trä 139 g CO2/kg 

100 m (1,5 MW) 26,7 ton CO2 

140 m (2,5 MW) 55,6 ton CO2 

 

Tabell 4a motsvarar värdena från rapporten av Eco2 (2013) applicerade på de två 

vindkraftverken. Om vi viktar om värdena presenterade i tabell 4a så de representerar utsläpp per 

producerad MWh så ger det resultat presenterade i tabell 4b. 

 

Tabell 4b. Viktade utsläpp som presenteras i ton CO2-ekv per producerad MWh. Värdet är ett 

genomsnitt på de tidigare presenterade värdena med en max- och minimum gräns.  

Trä Genomsnitt 

CO2-ekv 

(+/-) 

100m 23,02 5,46 

140m 28,92 6,68 

 

Tabell 5. Totla utsläpp med värden från Martinson Group AB (2009) 

 100 m (1,5 MW) 140 m (2,5 MW)  

Klimatpåverkan 27,36 57,00 ton CO2-ekv 

Försurning 9,6 20,00 kmol H+ 

Övergödning 2,064 4,30 ton O2 

NO2 8,64 18,00 kg NO2 

kg C2H2-ekv 28,32 59,00 kg C2H2-ekv 

 

Av tabell 5 framgår totala utsläpp av andra miljöfarliga ämnen för de två vindkraftverken. Data 

är från Martinson. 
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Kostnader 

Kostnad för KL-trä varierar beroende på utformning samt hållfastighetskrav. Detta gör att 

kostnadsuppskattningar kan bli komplicerade. Däremot så har ett genomsnittspris på 8 851 

SEK/m3 uppskattats via data från svenska leverantörer av KL-trä samt limträ. Med en kostnad på 

8 851 SEK/m3 kan därmed kostnaden för själva tornen som har en total trävolym på ca 480 m3 

för 1,5 MW och 1 000 m3 för 2,5 MW. Kostnaderna för materialet blir då för 100 m ca 3 705 175 

SEK och för 140m och 2,5 MW 7 719 045 SEK med en stor grad osäkerhet kring priset som kan 

variera kraftigt (Martinsons 2016, Svenskt Trä 2016, Byggmax 2016). 

Transportkostnader uppskattades via genomsnittliga transportkostnader för standardiserade 40 

fots containrar, i vilka trämodulerna som monteras ihop på plats kan fraktas i. 

Konstruktionskostnader uppskattades genom resultat från tidigare forskningsrapporter vilka 

beräknades om enligt svenska väder och arbetsförhållanden (Elforsk 2010, Angantyr & Hägerby 

2011). 

 

 

Tabell 6. Kostnad för konstruktion av vindkraftverkets torn bygg i trä. 

 Transport Konstruktion Material och 

komponenter 
Totalt 

 

100m (1,5 MW) 210 000 519 061 3 705 175 4 434 235 

 

140m (2,5 MW) 326 667 1 136 176 7 719 045 9 181 888 

 

 

Resultaten i tabell 6 presenteras i SEK och vissa delresultat är omräknade från Euro (€) med en 

växelkurs på 9,567 SEK/€. 

Om kostnaderna viktas om för att visa på kostnaden per producerad MWh blir resultatet, som 

presenterat i tabell 6b. 

 

Tabell 6b. Kostnad för de olika höjderna presenterade i SEK/MWh. 

 Transport Konstruktion Material och 

komponenter 

Totalt 

100 m 

(1,5 MW) 

140 000 346 040 2 470 117 2 956 157 

140 m 

(2,5 MW) 

130 667 454 471 3 087 618 3 672 755 
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Vindkraftverk i stål 

Det finns idag mycket forskning kring kommersiella vindkraftverk, inklusive deras 

miljöpåverkan och kostnader. Och även fast många pekar åt olika resultat så görs utvärdering av 

data utefter hur relevant den är för det svenska förhållandet. I avsnittet för vindkraftverk i trä så 

användes redan existerande vindkraft och beräkningarna blev i relation till deras storheter (höjd 

och MW). För vanliga vindkraftverk finns däremot som sagt mycket forskning, och data 

omvandlades till samma storleksordningar som för beräkningar med trä (höjd och MW). 

 

Miljöpåverkan 

Elforsk (2010) tar upp konkret data för miljöpåverkan vilka presenteras i tabell 8. 

 

Tabell 8. Utsläpp i CO2-ekv för produktion av stål till 100m respektive 140m ståltorn.  

Källa: Elforsk 2010 

 100 m (1,5 MW) 140 m (2,5 MW) 

Tornets vikt 257 ton 493 ton 

Utsläpp per ton stål 2 ton CO2-ekv per ton stål 2 ton CO2-ekv per ton stål 

Totalt 514 ton CO2-ekv 986 ton CO2-ekv 

 

Tabell 9. Utsläppsdata per ton producerat stål. Källa: Jernkontoret 2013 

Utsläpp till luft Per ton stål 

CO2 (kg) 2 000 

Svaveldioxid SO2 (kg) 2,9 

Kväveoxider NOx (kg) 0,42 

Metan (kg) 6,9 

Lustgas (kg) 0,01 

Kolväten (kg) 7,2 

 

Jernkontoret (2013) presenterar utsläpp av stål enligt tabell 9 och visar på värden per ton 

producerad stål. Applicerat på vindkraftverk på 100m och 140m ger resultaten i tabell 10a. 
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Tabell 10a. Totala utsläpp för respektive vindkraftverkstyp. 

 100m (1,5 MW) 140m (2,5 MW) 

CO2 (ton) 514 986 

Svaveldioxid SO2 

(kg)  

745,3 1 429,7 

Kväveoxider NOx 

(kg) 

107,94 207,06 

Metan (kg) 1 773,3 3 401,7 

Lustgas (kg) 2.57 4.93 

Kolväten (kg) 1 850,4 3 549,6 

 

Om resultatet räknas om för att få CO2-ekv/MWh istället för ett totalvärde för hela tornet så blir 

resultatet enligt tabell 10b. 

 

Tabell 10b. Utsläppen presenteras i värden av ton/MWh. 

 CO2-ekv (ton/MWh) 

100 m 342,7 

140 m 394,4 

 

 

Kostnader 

För att beräkna kostnaderna användes delresultat från Elforsk (2010) samt stålpriser och andra 

omkostnader från Stena Stål (2016). Transport- och konstruktionskostnader uppskattades med 

hjälp av olika data för kostnader relaterade till vindkraftverk. Eftersom det finns stor spridning i 

kostnader beroende på var de byggs, hur de byggs, och olika valutakurser så har kostnader 

beräknats om efter svenska förhållanden och priser. 

 

Detta arbete går inte lika djupt i att uppskatta kostnader för vindkraftverkstorn i stål eftersom det 

redan finns tillräckligt med data från tidigare vetenskapliga artiklar. De slutliga resultatet som 

beräknats presenteras i tabell 11a.  
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Tabell 11a. Totala kostnader för vindkraftverkens torn byggd i stål i SEK. 

 Transport Konstruktion Material och 

komponenter 

Totalt 

100m 692 740 439 061 3 855 000 4 986 800 

140m 1 112 287 1 073 259 6 902 000 9 087 546 

 

Dessa kostnader representerar de hela färdiga tornen. Ett annat sätt att undersöka kostnaderna är 

att kolla per producerad MWh vilket görs i tabell 11b. 

 

Tabell 11b. Viktade kostnader. Värden presenteras i enheten SEK/MWh 

 Transport Konstruktion Material och 

komponenter 

Totalt 

100 m 461 827 292 707 2 570 000 3 324 534 

140 m 444 915 429 304 2 760 800 3 635 018 
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Diskussion 

Arbetet hade som syfte att undersöka hur vindkraftverk med trätorn förhåller sig miljömässigt 

och kostnadsmässigt med dagens vindkraftverk som byggs med stålstorn. Resultaten 

presenterade uppfyller de krav som ställdes och svarade på frågeställningarna; “Hur stor är 

miljöpåverkan av trä/stål produktion, uttryckt i jämförbara enheter?” och “Hur förhåller sig 

produktionskostnaderna för dessa material?”. 

Nedanför presenteras jämförelsen av tornens genomsnittliga CO2-ekv utsläppsmängd samt 

variationer. Det framgår att tillverkning av ståltorn gör ca 15 gånger mer utsläpp av CO2-ekv 

jämfört med trätorn. 

Stål Genomsnittligt utsläpp 

av CO2-ekv 

 

100m 514  

140m 986  

KL-Trä Genomsnittligt utsläpp 

av CO2-ekv 

(+/-) 

100m 34,53 8,19 

140m 72,3 16,7 

 

Däremot så framgår skillnaderna mellan de olika navhöjderna tydligare om vi jämför utsläpp per 

producerad MWh. Enheterna här presenteras i ton CO2-ekv/MWh. 

Stål Genomsnittligt utsläpp 

av CO2-ekv per MWh 

 

100 m 342,7  

140 m 394,4  

KL-Trä Genomsnittligt utsläpp 

av CO2-ekv per MWh 

(+/-) 

100 m 23,0 5,5 

140 m 28,9 6,7 

 

Huruvida man tar ställning till den negativa utsläppsmängden av CO2-ekv när man producerar 

KL-trä är svår, men i detta arbete där det endast undersöktes tillverkningsprocessen av 

vindkraftverk så valdes det alltså inte att räkna med effekten av kolsänkefunktion. Detta ger en 

mer rättvisande bild av konstruktionsfasen för de olika materialen. Övriga utsläpp, som 

svaveldioxid, försurande ämnen, ämnen som leder till övergödning, m.m. var så utspridda över 

flera kategorier, för de olika material då de har olika produktionssätt. Detta leder till att det blir 

svårt att jämföra dessa med varandra. De är ändå uträknade och presenterade i rapporten på 

grund av relevans i och med materialens olika miljöpåverkan vilket skulle undersökas.  
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Stål 100 m 140 m KL-Trä 100 m 140 m 

Svaveldioxid 

SO2 (kg) 745,3 1 429,7 

Försurning 

(kmol H+) 9,6 20 

Kväveoxider 

NOx (kg) 107,94 207,06 NO2 (kg) 8,64 18 

Metan (kg) 1 773,3 3 401,7 

Övergödning 

(ton O2) 2,064 4,3 

Lustgas (kg) 2,57 4,93 

C2H2-ekv 

(kg) 28,32 59 

Kolväten 

(kg) 1 850,4 3 549,6    

 

På grund materialens utsläpp som inte går att direkt jämföra så presenteras de i tabell 13 utan 

någon egentlig jämförelse utan enbart som presentation av erhållet resultat.  

 

Vid uppskattning av vindkraftverkens kostnad så gjordes antaganden kring tidigare 

forskningsrapporters resultat som undersökt liknande ämnen som detta. Med hjälp av dessa samt 

nya värden beräknade för priser år 2016 så kunde kostnader för att från råmaterial få ett färdigt 

torn i de givna höjderna. Däremot har data kring kostnader för att bygga vindkraftverk inklusive 

utbyggnad av elnät, mark samt annan infrastruktur inte tagits till hänsyn då det anses ligga 

utanför arbetets avgränsningar. 

 

 100 m (1,5 MW) 140 m (2,5 MW) 

 Stål KL-Trä Stål KL-trä 

Transport 692 740 210 000 1 112 287 326 667 

Konstruktion 439 061 519 061 1 073 259 1 136 176 

Material och komponenter 3 855 000 3 705 175 6 902 000 7 719 045 

Totalt 4 986 800 4 434 235 9 087 546 9 181 888 

 

Transport är billigare för KL-trä på grund av fördelen att trämodulerna går att transportera med 

40 fots containrar medan ståltornsmodulerna kräver specialtransport med hjälp av längre lastbilar 

och släp. Däremot så blir konstruktionen dyrare då tornet istället monteras på plats efter 

transport. På grund av prisvariationer för de underliggande råvarorna samt transport och 



17 

 

konstruktionskostnader som beror mycket på transportsträckor och väderförhållanden så 

beräknades en prisvariation på 5 % där prisvariation av råmaterial var den dominerande faktorn.  

 

Resultatet för de viktade värden som redovisar kostnaden per producerad MWh presenteras 

nedan (SEK/MWh). 

 100 m (1,5 MW) 140 m (2,5 MW) 

 Stål KL-Trä Stål KL-trä 

Transport 461 827 140 000 444 915 130 667 

Konstruktion 292 707 346 040 429 304 454 471 

Material och komponenter 2 570 000 2 470 117 2 760 800 3 087 618 

Totalt 3 324 534 2 956 157 3 635 018 3 672 755 

 

Underhåll för KL-trä är beräknad till nästan obefintliga om man använder sig av ytbehandlat 

material, vilket vindkraftverkstornet gör. Därför kommer det troligtvis inte tillkomma märkbara 

kostnader i samband med underhåll som inte finns för torn i stål. Däremot så finns det 

mögelrisker när man arbetar med trä och även om det går att förebygga enkelt så finns 

fortfarande risken för att det kan börja bildas mögel och andra skador på träet. Om detta skulle 

ske så blir underhållskostnaderna märkbart högre då det skulle krävas påtvingad luftventilation 

invändigt och möjligtvis behov av att applicera ytterligare tätningsmedel mellan de ytliga 

träskivorna.  

Det är enligt Timber Tower själva lika lång livslängd på ett vindkraftverk i trä som för 

vindkraftverk i stål. Även leverantörer av materialet KL-trä antyder på en långsiktig hållbarhet 

av materialet. Detta är däremot inga garantier eftersom Timber Tower har ett egenintresse av att 

påvisa bra resultat för deras produkter, och leverantörer av KL-trä har inte tagit hänsyn till den 

stora hållfasthetsmässiga påfrestning vindkraftverk måste motstå jämfört med hus och andra 

användningsområden där materialet ofta också stärks av andra material.  

Detta leder naturligt till en diskussion kring arbetets källor och referenser. Många av dem är 

verksamma inom branscherna som undersöks och det är därför lätt att hitta fördelar med 

respektive material. Faktisk data på hur ofta eller hur enkelt ytbehandlat KL-trä utsätts för mögel 

och andra hållfastighetsproblem är inget dessa företag skyltar med. Trä som byggmaterial är 

relativt nytt och börjar användas mer och mer på grund av de många fördelar vilket är ett gott 

tecken på att resultaten inte är helt vinklade eller förfalskade.  

Eftersom tekniken att bygga vindkraftverk med KL-trä inte än är implementerad i fler än ett (1) 

vindkraftverk ännu så är de faktiska resultaten fortfarande okända. Kommer vindkraftverken i trä 

kunna prestera lika länga och till samma låga nivå av underhåll som vindkraftverk i stål? Detta är 
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frågor där efterforskning får ta efter då det kanske finns fler resultat och forskning presenterad.  

Fortsatta studier för arbetet skulle också kunna vara att undersöka de lägre navhöjder och 

möjligtvis hitta ett optimalt vindkraftverk. Det framgår att kostnaderna per producerad MWh 

ökar med vindkraftverkens navhöjd för trätorn och på så vis kan det finnas optimalare lösningar 

på lite mindre vindkraftverk.   
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Slutsats 

Det framgår av resultatet att miljöpåverkan av att bygga med stål är nästan 15 gånger större än 

för KL-trä räknat i koldioxid ekvivalenter.  

Kostnaderna för vindkraftverkens torn skiljer sig för de olika materialen och navhöjderna. Det 

framgår att det är billigare att bygga tornet i KL-trä för 100 m men i stål för 140 m. 

Däremot så finns det variationer i priset på grund av prisvariationen för den underliggande 

råvaran vilket påverkar det totala priset i större grad än transport och konstruktion. 

Kostnad och miljöanalyserna tar inte heller någon hänsyn till det fortsatta arbetet med 

vindkraftverken i form av underhåll och andra aktiviteter. 

Det finns många fördelar med att använda trä, men också potentiella risker. 

Arbetet visar på en bra grund att etablera och expandera denna teknikutveckling genom att 

påvisa en ekonomisk lönsamhet över stål samt miljöfördelar.  
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