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Sammanfattning 

Inom byggsektorn strävas ständigt efter nya innovationer för större 
marknadskonkurrens genom att effektivisera byggnationer. Trä är ett förnybart 
byggmaterial som ideligen återbildas med betydligt lägre energiåtgång än betong och 
kan uppfylla samma funktion som de övriga byggmaterial samtidigt som det är 
miljövänligt.  Målet med denna studie är att uppmärksamma hur valet av material 
kan minska miljöpåverkan inom byggbranschen. Genom miljöcertifiering av 
byggnader kan man i princip bedöma hur miljövänligt en byggnad är. Däremot 
orsakar akustik och fuktsäkerhet svårigheter att miljöklassificera träbyggnader.  
 
Syftet med denna studie har varit att bedöma miljöpåverkan av en byggnad under 
produktionsfasen, jämfört med ett motsvarande betongbyggnad. Fallstudiet för detta 
arbeta är Herrestaskolan, där skolans miljöpåverkan har undersöks under 
produktionsfasen av alla CLT-väggar. Denna studie har fokuserat på 
miljökategorierna GWP (växthusgasemission), PE (primärenergianvändningen), 
ODP (ozonnedbrytande potential), AP (försurningspotential) och EP 
(övergödningspotential). Där livscykelanalysen (LCA) har utförts med hjälp av 
emissionsvärden som består av produktion av råvaror, transport, och tillverkning av 
produkten.  
 
Resultatet visar att ifall man hade byggt Herrestaskolan CLT-väggar i betong istället, 
hade man fått 12 gånger större växthusgasutsläpp (GWP). När det gäller de övriga 
miljökategorierna (PE, ODP, AP och EP), är utsläppen större hos materialet betong 
med undantag för ozonnedbrytande förmågan. Beräkningarna visade att trä har lite 
större påverkan vid ozonnedbrytningen.  
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Abstract  

The construction sector is constantly striving new innovations for greater market 
competition by streamlining construction projects. Wood is a renewable material 
that constantly re-generate with significantly lower energy consumption. Wood 
materials can fulfill the same function as the other building materials while being 
environmentally friendly. The goal of this report is to highlight how the choice of 
materials can reduce the environmental impact of constructions. Through 
environmental certification of buildings can basically assess how environmentally 
friendly a building is. However causing acoustic and moisture protection difficulties 
that environmental classify wooden buildings. 

The purpose of this study was to assess the environmental impact of a building 
during the production phase, compared with a corresponding concrete building. The 
case study for this work is Herrestaskolan where the environmental impact of CLT 
walls has been assessed during the production phase. This study has focused on the 
environmental categories GWP (greenhouse gas emission), PE (primary energy), 
ODP (ozone depletion potential), AP (Acidification Potential) and EP 
(Eutrophication Potential). The life cycle analysis (LCA) has been performed using 
the emission values consisting of production of raw materials, transportation, and 
manufacturing of the product.  

Analysis of the result values highlights the fact that the Herrestaskolan with CLT-
walls in concrete instead can results in a 12 times more greenhouse gas emission 
(GWP). In the case of other environmental categories (PE, ODP, AP and EP), the 
emissions are comparatively higher for concrete except ozone-depleting capacity.  
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng inom utbildningen Byggteknik och 
Design med inriktning Arkitektur på KTH - Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet 
har utförts i samarbete med Järfälla Kommun och är en studie med syfte till att 
uppmärksamma hur valet av byggmaterial kan påverka miljön inom byggbranschen.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Dr. Peyman Karami för de 
råd och stöd vi fått under projektets gång, och för att du alltid varit positivt och 
optimistisk beträffande vår studie. Vi vill även tacka Järfälla Kommun, vår 
handledare Ian Craig för ett bra samarbete. Ni har bistått med god handledning och 
varit till stor hjälp med den erfarenhet och kunskap som ni bidragit med i arbetet.  
 
Slutligen vill vi tacka alla som på något sätt varit deltagande och haft någon sorts av 
medverkan i detta arbete. Alla konsulter, entreprenörer samt Herrestaskolan för 
underlättning av studiebesök och frågor beträffande fallstudien. 
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Begreppsförklaring 

 

AP Acidification Potential, (Försurande potential) 

BBR Boverkets Byggregler 

CLT Cross Laminated Timber, (Massivträ) 

CO2  Koldioxid 

EP Eutrophication Potential, (Övergödande potential) 

EPD Environmental Product Declaration, (Miljödeklaration)  

GWP Global Warming Potential, (Växthusgasemission)  
 
LCA Life Cycle Analysis (Livscykelanalys) 

ODP Ozone Depletion Potential, (Ozonnedbrytande potential) 

PE Primary Energy, (Primärenergianvändning)  
 
RF Relativ Fuktighet 
 
SGBC Sweden Green Building Council 
 
SIS Swedish Standards Institute 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att bygga hus i massivträ är en gammal teknik. Utvecklingen av 
massivträbyggsystem har gått fort, då redan från mitten av 1990- talet öppnat nya 
möjligheter genom bl.a. nya funktionsbaserade brandnormer [1].  

Samtidigt som strävan efter ett hållbart byggande i det moderna samhället finns det 
ett behov av en låg livscykelkostnad och mindre miljöpåverkan för byggnader. Detta 
har medfört till att miljömedveten ökar inom byggbranschen och byggandet i trä blir 
allt vanligare.  

Herrestaskolan i Järfälla kommun är Sveriges största och första skola på ca 8000 
kvadratmeter som är byggt helt i massivträ (se figur 1). Herrestaskolan som är en för- 
och grundskola från årskurs F-5 ligger i Barkarbystaden och är byggd utifrån 
miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att det ställs extra höga krav på 
energibesparing, luftkvalitet, akustik och kemikalier. Stommen i massivträ bidrar 
även till att skolan blir nästan helt koldioxidneutral. Detta innebär att den lagrar lika 
mycket koldioxid som byggprocessen och driften förbrukar tillsammans. Största 
delen av skolans energiförbrukning försörjs av 1400 kvadratmeter solceller på taket.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 En vy av Herrestaskolan, Liljewall Arkitekter 

1.2 Syfte och mål   

Syftet med examensarbetet är att göra en undersökning på vilka för- och nackdelar 
det finns att bygga i massivträ ur ett miljöperspektiv. För att utreda alternativa val 
har vi i vår studie byt ut Herrestaskolans CLT-väggar till betong. Huvudsyftet med 
denna studie är att genomföra en undersökning på hur utsläpp av växthusgaser 
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(GWP), PE, ODP, AP och EP påverkas under produktionsfasen av materialet. Detta 
avgränsas till skolans CLT-väggar, vilket har byggts i materialet trä. Resultatet 
jämförs därefter med eventuella betongväggar, i samma volym (deklarerad enhet 1 
m3 material). 

1.3 Metod  

Denna studie har utförts med hjälp av litteratur från tidigare kurser; Miljö och 
arbetsvetenskap, Byggteknik samt Skademekanismer av fukt. Studiebesök och 
intervjuer med olika aktörer som varit inblandade i detta projekt har även utförts.  

För att kunna verkställa en jämförande undersökning av koldioxidutsläpp (kg CO2 
equivalent), används framräknade värden på den totala volymen av CLT-väggar (se 
bilaga 1) inför beräkningar av den totala miljöpåverkan under tillverkning av 
materialen. 

Livscykelanalys (LCA) av byggnaden följer standard EN 15978. En typ III 
”Environmental Product Declaration-EPD” (Miljödeklaration) har tillämpats (ISO 
14025 och EN 15804 [2]) för att redogöra “cradle-to-gate” (produktionsfasen) i form 
av miljömässiga LCA (ISO 14040 och 14044).  I en omfattande LCA inkluderas även 
”end-of-life”, det vill säga från startskede till slutskede. En EPD måste prövas 
självständigt och granskas kritiskt, antingen externt eller internt, innan den 
godkänns och offentliggörs. Därefter med hjälp av emissionsdata för miljöpåverkan 
av trä och betongprodukter under produktionsfasen, beräknas det totala utsläppen 
av växthusgaser per deklarerad enhet (1 m3) för respektive material. Våra 
beräkningar har fokuserat på produktionsfasen där livscykelanalysens 
emissionsvärden består av produktion av råvaror, transport, och tillverkning av 
produkten. 

1.4 Avgränsningar  

På grund av tidsbrist har undersökning begränsats till skolans CLT-väggar och 
produktionsfasen i LCA analysen. Dock har studien endast tagit hänsyn till 
trämaterialet i väggarna, d.v.s. det är endast trä som byts ut till betong, vissa 
komponenter så som isolering antas vara i samma tjocklek och vikt.  

Det hade däremot vart intressant att utreda effekterna av de tre andra faserna i ett 
EPD-system (byggnadsstadiet, användarstadiet och slutstadiet) under exempelvis ett 
års period (1 år drift). 

Denna studie har inte tagit hänsyn till för-och nackdelar med att bygga i massivträ 
när det gäller planlösningsmässiga aspekter, d.v.s. hur exempelvis tjockleken av 
massivträväggarna påverkar planlösningen och hur tomtarean förminskas i 
förhållande till väggarnas volym.  
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2 Trämaterial för byggnader 

Råmaterialet trä är ett allsidigt och det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. 
Träkonstruktioner brukar kännetecknas av en sammankoppling av olika element 
som gemensamt ger en optimal bärförmåga, brandmotstånd, fukt, värme- och 
ljudisolering [2]. 

2.1 Teoretisk bakgrund  

Att bygga hus i trä är en gammal sedvänja i Sverige, de äldsta träbyggnaderna som vi 
har i dagsläget är från 1200-talet [3]. Därmed associeras trähus väldigt starkt med 
vårt kulturarv. Majoriteten av våra bostäder idag består av trähus och det har ökats 
betydligt under 2000-talet. Byggandet efter 1994 kallas för det moderna 
träbyggandet. Det är en aktiv utvecklingsfas där byggnadstekniken, arkitekturen och 
byggnadsprocessen utvecklas för fullt.  Det moderna träbyggandet karakteriseras av 
att man bygger fort, kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt [4]. 

 
Fig. 2 CLT väggar och dess egenskaper [4 ]  
 

2.2 Träets egenskaper  

2.2.1 Fuktkvot 

Temperaturen och omgivningens fuktighet styr hur mycket fukt det finns i träet, men 
i vilket fall kommer det alltid finnas fukt i trä.  Träet strävar ständigt att komma i 
jämnvikt med det närliggande omgivande klimatet, d.v.s. temperaturen och den 
relativa fuktigheten. Trä är ett hygroskopiskt byggnadsmaterial vilket innebär att den 
har förmåga att absorbera och avge fukt.  

Mängden fukt i träet ger uttryck för så kallade fuktkvot, den anger andelen av 
vattnets vikt i fuktigt material och vikten av det som torkats bort uttryckt i procent 
[5]. Fuktkvot kan därefter beräknas med att använda Ekvation 1. 
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µ =
(vikt före − vikt efter)

vikt efter 
× 100 

(1) 

Jämviktsfuktkvot kallas den fuktkvot där träet befinner sig i jämvikt med 
kringliggande klimat.  

Träet kommer att torka om fuktkvoten är högre än jämviktskurvan och den fuktas 
upp om den är lägre. Under fibermättnadspunkten, när fuktkvoten ändras kommer 
volymen hos trä att förändras beroende på fuktupptagning/fuktavgivning [6]. Det vill 
säga träet sväller upp vid fuktupptagning och krymper vid fuktavgivning.  

Exempel på viktiga egenskaper hos trä som är beroende av fuktkvoten är 
hållfastigheten, hållbarhet och dimensioner. 

 
Målfuktkvot  

Nysågat virke torkar vanligtvis till en bestämd målfuktkvot i sågverken. Konceptet 
med målfuktkvot redogör till den tillönskade medel fuktkvoten för ett virke där den 
godkända fuktkvoten bestäms efter standarden SS-EN 14298.  

Varje träbit är unikt och reagerar olika under torkning beroende på vad den har för 
densitet, hur länge den har lagrats före torkningen samt annat.  

Tabell 1 visar hur olika målfuktkvoter beviljas en viss spridning av fuktkvoten för 
enstaka virkesstycken och medelfuktkvoten för ett parti. Detta ingår i standarden SS-
EN 14298. 

Tabell 1. Tillåten variation för medelfuktkvot 

Beställd 
målfukkvot 
[%] 

Tillåten variation av 
virkespartiets medelfuktkvot  

Tillåtet spridningsområde av 
fuktkvoten i 93,5 % av 
virekesstyckerna inom 
virkespartiiet   

 Undre gräns [%] Övre gräns [%] Undre gräns [%] Övre gräns [%] 

8 7 9 5,6 10,4 
12 10,5 13,5 8,4 15,6 
16 13,5 18 11,2 20,8 
 

2.2.2 Hållfasthet 

Ett av träets karaktärsdrag är att den är anisotropt, det vill säga att dess egenskaper 
är olika beroende på dess riktning. Ibland kan det finnas växtfel som påverkar 
hållfastheten. Dessutom påverkas materialet av fuktvariationer och belastningstidens 
längd. Fibrerna i stammens längdriktning är betydligt starkare än vinkelrät och tvärs 
fibrerna. Detta faktum gäller oavsett belastnings effekt som drag, - tryck, - och böj i 
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virket [6]. Med andra ord är hållfastheten och hårdheten i fiberns längdriktning ca 5 
gånger högre än riktningen som är vinkelrät mot fibern. Träfiberns draghållfasthet i 
förhållande till sin vikt är hög och kan jämföras med exempelvis hög hållfastheten 
hos materialet stål. 

Styrkan beror däremot på en del andra faktorer så som virkets densitet, fuktighet, 
temperatur och hur exempelvis fiberriktningen är i förhållande med riktningen på 
belastningskrafter och belastningstiden. Ju längre belastningstiden är för virket, 
desto svagare blir styrkan. Ett torrare och kallare virkesstycke är starkare än ett 
fuktigare och varmare virkesstycke. Det finns två typer av brott när det gäller trä, 
sega och spröda [5]. De flesta träbrott är sega och innebär att det inträffar med en 
förvarning så som knaster och formändringar. Sprött brott inträffas utan förvarning 
och händer plötsligt.  

Tabell 2. Samband mellan styrka och belastning.  
STYRKA BELASTNING 
Tryckkrafter Tryckhållfasthet 
Dragkrafter Draghållfasthet 
Böj krafter Böjhållfasthet 
Skjuvkrafter Skjuvhållfasthet 

 

2.2.3 Beständighet (naturlig beständighet)  

Naturliga motståndskrafterna mot angrepp av träförstörande organismer är olika hos 
de olika träslagen. Med träförstörande organismer menas biologiskt angrepp så som 
rötsvamp eller insektsangrepp [7].  

Splintveden som är de yttre årsringarna är oftast ljusare och har andra egenskaper än 
kärnveden. Skillnaden är att splintveden innehåller en hel del levande celler, medan 
kärnveden är helt livlös och suger upp betydligt mycket mindre vatten än 
splintveden. Transport av vatten och mineraler sker genom splintveden och just 
därför känns oftast splintveden våtare vid ett nytt nerfällt träd. Eftersom splintveden 
lever och kan aktivera försvarssystem så länge ett träd växer utsätts kärnveden 
lättare för biologiska angrepp.  Det vill säga att splintveden fortsätter att förnya sig 
när kärnveden bryts ner. Det är just denna effekt som medför oftast att äldre träd bir 
ihåliga. Kärnvedens motståndskraft varierar medan splintveden är allmänt inte 
motståndskraftig mot biologiska angrepp oavsett träslag. Detta är en av det trä 
egenskaperna som visar sig först när trä blir naturligt exponerat av fukt. 

Naturlig beständighet kan klassificeras vanligtvis på kärnvedens motståndskrafter 
mot rötsvampar i marken. Detta kan man finna i SS-En 350-2 standarden.  

Tabell 3. Naturlig beständighet mot rötsvamp för olika träslag hos kärnveden i markkontakt 
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Träslag Förväntat varaktighet antal år i marken 

Gran, furu 10 
Lärk  15 
Ek 15-25 
Al, björk 5 eller mindre 
Teak  25 eller mer 
Källa: SP träd, Träguiden.se 

Det viktigaste träslag för byggmaterial inom byggsektorn är gran. Den klassificeras 
för lägst beständighet i markkontakt. Däremot är kärnan i gran mindre 
hygroskopiskt och tar därför upp fukt betydligt långsammare och skiljer sig från 
splint i torrt tillstånd. Detta medför att SS-EN 350-2 anser att granens beständighet 
är bättre än den etablerade klassificeringen och därför visat sig vara lämplig för en 
hel del användningsområden utomhus så som fasaddetaljer och utvändiga träpaneler 
[8]. 

Tabell 4. Olika träslags beständighet mot rötsvamp hos kärnved enligt SS-EN 350-2 
Träslag Beständighetsgrad*  
Furu 3-4 
Gran 4 
Douglasgran (europisk) 1-2 
Lärk  3-4 
Iroko 1-2 
Teak 1-3 
Ek 2 
* Beständighetsklasser där 1=mycket beständigt och 5= icke beständigt 

2.2.4 Brandegenskaper  

Brandegenskaperna hos trä påverkas av många faktorer så som dimensionering, 
fuktkvot, densitet och fiberriktning [8]. Antändningstiden varierar stort beroende på 
värmestrålning, ventilation och eventuell närvaro av öppen låga. Det lägsta 
värmestrålning för antändning med öppen låga är ca 12 KW/m3 [9]. Däremot krävs 
högre värmestrålning för antändning utan öppen låga.  

Skyddande behandling av träprodukter kan förbättra brandegenskaperna hos en 
produkt som i sin tur kan uppfylla den högsta möjliga brandklassen för brännbara 
byggprodukter, klass B. Iakttagbart trä kan användas i större utsträckning både som 
ytskikt som innerbeklädnad för väggar och tak samt som ytterbeklädnad som 
fasadmaterial. Dock måste brandegenskapernas beständighet verifieras speciellt vid 
utomhusbruk [9]. De brandegenskaperna hos trä som kan påverkas är flamspridning, 
antändningstiden samt värme- & rökutveckling.  

Brand skyddande medel har mest inverkan vid tidiga brandförlopp dvs. att tiden till 
antändning kan exempelvis förlängas i ett rum med hjälp av brandskyddsmedel. 
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Däremot kan trä inte göras helt obrännbart, även brand skyddat trä brinner och 
förkolnar vid en kraftig brand.  

Träkonstruktioner har bra brandtekniska egenskaperna. Eftersom trä har årsringar, 
förkolas den väldigt långsamt och under de brända ytorna är det färskt material. 
Detta leder till att träet behåller bärförmågan mycket längre än exempelvis stål då 
den kollapsar vid en viss temperatur. Hastigheten vid förkolning är ca 0,5-1 
mm/min. En större dimension och ytlig skydd (ex. brandlack) leder till högre 
brandmotstånd hos träkonstruktionen. Genom beräkningar och Eurokod 5, kan 
träkonstruktionens bärförmåga bestämmas [8]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 De inre delarna skyddas påverkas inte av träytan förkolning under brand, d.v.s. den behåller sin stabilitet. [9] 
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3 Fallstudie  

3.1 Herrestaskolan i Järfälla kommun  

För att beräkna miljöpåverkan av en byggnad i massivträ, har denna studie 
Herretaskolan som fallstudie. Liljewalls arkitekter vann projektet i en arkitekttävling 
året 2011 beträffande en ny skola i Barkarbystaden i Järfälla. Skolan är en för- och 
grundskolan som rymmer för ca 450 elever samt ett bibliotek och sporthall för 
stadsdelen.  Herrestaskolan är den första och största skolan i Sverige som ä helt 
byggt i massivträ, skolan omfattar cirka 8000 kvadratmeter.  
 

 
Fig. 4 Herrestaskolan  
 
Hela byggnaden är byggt med stomme, bjälklag och innerväggar av trä. 
Massivträelementen är prefabricerade och bildar väggar och bjälklaget. Vid för stora 
spännvidder har man använt sig av limträbalkar och pelare. En viktig del under 
projektets gång har varit att låta träet vara synligt inomhus, alla trappor och de allra 
flesta väggar är utav massivträ.  
 
Taket är försett med solceller på 1400 kvadratmeter som ligger ovanpå ett sedumtak, 
solcellerna har placerats i ett mönster som ger resultat att skolan går att igenkännas 
från en vy ovanifrån. Dessa solceller levererar största delen av skolans energibehov. 
 
Järfälla kommun valde att använda sig av massivt trä på grund av miljömässiga 
aspekter. Däremot var man oenige från början då det är relativ nytt att bygga i 
massivträ i Sverige och man ville inte ta riskerna som kan uppstå inom akustik, frukt 
och brand.    
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Herrestaskolan är byggd efter miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld, vilket innebär 
att det har ställts extra höga krav på energibesparing, luftkvalitet, akustik och 
kemikalier. Stommen i massivträ bidrar även till att skolan blir nästan helt 
koldioxidneutral. Detta innebär att den lagrar lika mycket koldioxid som 
byggprocessen och driften förbrukar tillsammans. 

3.1.1 Planlösning 
 

Herrestaskolan har formats som en hästsko, som utbreddas och böjer sig innanför de 
omslutande gatorna. Det fanns en arkitekt baktanke med byggnadens utformning då 
den är som högst vid entrén där den skapar en profil för vägen till väster om torget, 
berättar projektledaren Ian Craig under studiebesöket till Herrestaskolan.  

Dagsljus har varit en svårighet redan från start på grund av byggnadens och 
klassrummens utformning. Vissa rum har ett stort rumsdjup och blir dessutom 
bredare ju längre in i rummet, från fasad och fönster, man befinner sig. 

Fig. 5 Planritning (Se bilaga 2)   
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3.1.2 Yttervägg och fasad 

Fasaderna har ett diskret bär funktion av limträpelare och balkar i olika vinklar 
under ett yttre frostat skal av glas. De yttre glasfasaderna är designade med belysning 
så att den lyses upp under mörker (se figur 7). Detta ger fasaderna en 
tredimensionell effekt där limträbalkarna glimtar genom glaspartierna. Fasaden mot 
gården är också byggt av träpaneler och en pergola som löper runt hela innergården 
av limträ med pelare av olika färger. De indragna entréerna är väldigt framträdande 
då träpanelerna är märkta i olika färgkoder för att göra det lättare att hitta.   

Fig. 6 Fasader samt sektioner (Se bilaga 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Herrestaskolan upplyst under mörker [10] 
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3.1.3 Tak 

Taket är försatt med en solcellanläggning på 1400 kvadratmeter på ett sedumtak, 
solcellerna har placerats i ett särskilt mönster (det fetmarkerade) som gör att skolan 
går att känna igen i satellit vy (se figur 8). En stor del av skolans energibehov täcks av 
energi av solcellspanelerna. 

 

Fig. 8 Takplan (Se bilaga 4) 
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3.1.4 Grund 

Detaljen i figur 9 visar grundkonstruktionen för Herrestaskolan som beskriver 
kopplingen mellan platta på mark och CLT-väggarna. Detta är ett heterogent 
förhållande och kan leda till stora köldbryggor, vilket i sin tur kan medföra 
fuktskador. Ett sådant förhållande har åtgärdats med ett förtätningsmaterial (så som 
fogmassa, eller annat tätningsmaterial) mellan de olika materialen för att undkomma 
fuktskador och luftläckage. Även nederkant och överkant väggar skyddades med 
tätmassa – ändträ suger annars fukt mycket mer än vid ytorna i övrigt. Denna studie 
har dock inte tagit hänsyn till mellankopplingen och luftläckage mellan olika 
byggmaterial. 

 

Fig. 9 Grundkonstruktion, koppling mellan CLT- vägg och betongplatta (Se bilaga 5) 

 

3.1.5 Bärande konstruktion 

Detaljen (figur 10) visar hur det kan se ut när olika CLT-komponenter sätts ihop. Det 
är betydligt enklare att montera och sätta ihop CLT- komponenter i trä än 
exempelvis betong som i flesta fall måste gjutas. Betongen behöver naturligtvis tid 
för att torka medan för trä gäller det bara att spika och limma fast de olika delarna, 
vilket är även ett lättare jobb för byggpersonalerna. Detta kan summeras som en bra 
motivation för byggindustrin med avseende på energi, ekonomi samt personal. 
Utöver alla fördelar finns det bland annat en del nackdelar när det gäller transport av 
stora träelement.  
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Fig. 10 Bärande konstruktion, exempel på ihopsatta CLT-komponenter (Se bilaga 5) 

 

3.1.6 Tranport 

I Sverige krävs ett särskilt tillstånd om den totala fordonslängden överstiger 30 m 
[11]. Detta medför svårigheter att transportera element som är över 30 m (se figur 
11). Dock är det inte vanligt med så stora element men i vissa fall, som 
Herrestaskolan där de använt sig av limträbalkar som överstiger 30 m. Däremot går 
det att montera ner större element till mindre delar för att underlätta transporten. 
Detta kan dock leda till extra kostnader och tid då de måste monteras upp igen på 
byggarbetsplatsen. Detta kan dessutom leda till en högre transport volym vilket kan 
räknas som en nackdel med avseende på miljöeffekter.  

 

 

Fig. 11 Det största längd och höjd som är tillåtet för fordon utan särskilt tillstånd i Sverige [13] 
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3.2 Träbaserade produkter för Herrestaskolan 

3.2.1 Limträ  

Limträ är i förhållande till sin vikt ett utav de starkaste konstruktionsmaterialen och 
har i princip inga negativa miljöeffekter. Limträ framhävs och är vanligtvis synliga i 
konstruktioner [12].  

Det är vanligt att limträ används som bärande element i offentliga byggnader, men 
det har blivit allt vanligare i flervåningshus på senare år [13]. Det är genomförbart att 
bygga med stora fria spännvidder p.g.a. av den höga hållfastheten och slitstarka 
egenskaperna i materialet. Det kan ha en stor betydelseskillnaden i hållfasthet i olika 
plankor.  Limträelement är normalt starkare än en enstaka bräda i samma storlek. 
Det beror på den så kallade lamelleringseffekten som kan förklaras med att 
limträelementen består av x antal lameller [17]. Vid bygget av Herrestaskolan har 
limträbalkar på spännvidder över 30 meter använts i vissa delar av byggnaden. Detta 
framstod tydlig i sporthallen som uppmärksammades under studiebesöket (figur 13).  

Fig. 12 Lamelleringseffekten [17] 

 

Fig. 13 Herrestaskolan, Limträbalkar i sporthallen 
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Tillverkning av limträ utgörs genom utformning av ett antal ihoplimmade lameller av 
trä där fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. I den svenska 
marknaden är standarden för tillverkning för hållfastighet GL30. Vissa limträbalkar 
som har tillverkats via klyvning av limträbalkar i klass GL30 som utgör en 
hållfasthetsklass GL28 [17]. Dock är alla limträbalkar i Herrestaskolan special 
beställda då skolan har en unik form och uppbyggnad. Lamellerna har tillverkats då 
med högre hållfasthetsklass i över- och underkant eftersom det är där de största 
möjliga drag- och trycklasterna förekommer. I resterande snitten där lasterna är 
lägre används lameller med lägre hållfasthetsklass [16]. 

Herrestaskolans konstruktion i limträ har goda värmeisolerande egenskaper, vilket 
har effekten till minskande värmetransport igenom konstruktionen. Det har även en 
bra hållbarhet i en kemiskt angripande miljö samt hög brandmotstånd till skillnad 
från stål [18]. 

 

3.2.2 Massivträ, CLT 

Herrstaskolans alla ytter- och innerväggar är av CLT (Cross Laminated Timber), som 
är en massiv träskiva uppbyggd av bräder/plank med vartannat skikt som limmats 
ihop korslagd. Med denna struktur skapas ett starkare och stabilare träelement som 
är slitstarkt och får betydligt bättre bärförmåga i jämförelse med sin låga vikt. Detta 
ger ökade möjligheter till fortare byggtid då man kan använda sig av stora CLT 
element som klarar av stora spännvidder samt en effektivare produktion som ger 
kortare byggtid.  

Massivträssystem passar utmärkt för konstruktioner med stora spännvidder, som 
exempelvis skolor och kontorsbyggnader. Det skapar goda kvalifikationer då det är 
enkelt och monteringen av elementen går fort. 

CLT har potentialer för användning i många olika områden. Den låga 
inbränningshastigheten ger ett väldigt bra brandmotstånd. Dess förmåga till 
avstötning av fukt som bidrar till en god inomhusmiljö, är ytterligare exempel på 
dess goda egenskaper [14]. En massivträvägg med ett flerskiktig uppbyggnad får en 
större skjuvkraftskapacitet, vilket leder till att man får en enklare metod för att 
producera samt att konstruktionerna blir mer stabila mot horisontalkrafter. Det 
leder till nyttjande av utdragna byggnadsdelar och stora öppningar [15]. I figur 14 
redovisas ett exempel på hur ett bjälklag- och väggkonstruktion av massivträteknik 
kan se ut. 
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Fig. 14 Bjälklagskonstruktion för massivträteknik [20] 

 

3.2.3 Lim i trä   

Bortom alla positiva miljöfördelar med massivträ och limträ, finns även en del 
negativa sidor med materialen. För att skapa den starka och stabila uppbyggnaden 
hos massivträ används lim mellan brädorna som korslagts. Ur miljösynpunkter kan 
lim vara skadligt för miljön vilket inte gör massivträkonstruktioner helt miljövänliga. 
Limmet försvårar bl.a. återvinningen av materialet. Just därför föredras spikning och 
skruvning av trämaterialet istället för limning ur miljömässiga aspekter [38].   

Animaliska limmer som använts sedan långt tillbaka i tiden, förekommer idag 
framförallt inom byggnadsvården och är en typ av naturlim som består av 
proteinrika substanser från mjölk (kaseinlim), blodprotein, slakteriavfall eller 
fiskrens. Exempel på konstruktioner där animaliska limmer har använts är 
limträbalkarna i Centrala Stockholm som är limmade med sådant lim. 

Dessa typer av lim är lämpliga för trä med tanke på dess skonsamhet för miljö och 
hälsa. Därmed finns det goda skäl till att använda dem även i modernt byggindustri.  
Dock tål inte dessa lim fukt och kan endast därför komma till bruk vid inomhus 
konstruktioner.  

Ett annat bra alternativ är mineraliska limmer som kan tillverkas av vattenglas, 
stenmjöl, kalk och vatten.  Detta kallas då för vattenglaslim och kan bl.a. användas 
för att limma andra byggmaterial så som spånskivor och keramiska plattor. 
Sulfitklister som är en annan typ av mineraliska limmer består av lut och vatten, 
vilket kan användas för limning av byggpapp, linoleum och träfiberskivor.   

De lim som bör undvikas är syntetiska limmer som oftast är oljebaserade och 
innehåller miljöskadliga och ohälsosamma ämnen. Dessutom är produktionen 
energikrävande och miljöstörande. De skonsammaste av syntetlimmarna är vitlim 
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eller trälim (EVA- lim och PVAC-lim), men som även innehålla mer eller mindre 
obehagliga och skadliga ingredienser [38]. 

3.3 Byggnadsfysik 

Att använda sig av ett bra byggnadsmaterial räcker inte för att få en välmående 
konstruktion. Kunskapsbristen om byggfysik kan leda till stora skador och extra 
kostnader [16]. Detta kapitel kommer behandla och ta upp olika byggfysikaliska 
delar som rör sig fukt, akustik och brand i Herrestaskolan. 

3.3.1 Fukt 

I enlighet med BBR skall byggnader gestaltas så att mikrobiella tillväxten, otrevliga 
lukter samt andra ohygieniska besvär som har kommit på grund av genomträngande 
fukt och byggfukt ej tillkommer [17]. Det är kunskapsbristen om byggnadsfysik som 
gör så att risken för skador, nya komplexa byggmetoder och material ökar [18]. Med 
rätt material och kunskap undkommer man mindre skador och extra tillkommande 
utgifter.  
 
Risken för skador i byggnadsmaterial i hygroskopiska intervallet är oftast relaterat 
till den relativa luftfuktigheten (RF). T.ex. svampar tillväxten börjar vid 70-80% RF 
vid temperaturer över 5° C [24]. För att materialet inte skall skadas av exempelvis 
mögelpåväxt eller svampar, utmaningar under bygget av Herrestaskolan har varit 
hur den Relativa Fuktigheten hos byggnadsmaterialet kan hållas under den högst 
tillåtna kritiska Relativa Fuktigheten (RF-krit), 70-80 % och temperaturer för 5°C.  
 
När det kommer till Herrestaskolan har kontroller av RF utförts enligt Hus AMA 11, 
YSC.121. Här har man ett krav på max 80 % RF för grundkonstruktionen. Detta 
gäller då för alla skolans rum som är utrustade med golvvärme och dessa rum i 
närheten av golvvärme. Däremot har kontroller av fuktkvotmätningen i trä 
genomförts enligt SS-EN 13183-2/AC:2004 med elektrisk fuktkvotmätare vid 
stickprovning och vid leverans av virke till arbetsplatsen [19].  

 
Fig. 15 Exempel på mätning av fuktkvot i ett virkesstycke med hjälp av en elektrisk fuktkvotmätare [20].  
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Ju högre relativ fuktighet i samband med hög temperatur, desto större chans är 
mögelpåväxten medan en låg temperatur tillåter högre RF utan att det sker 
mögelpåväxt. I Figur 16 visas ett exempel på hur den RF-krit kan skifta beroende på 
temperaturen och RF då osäkerheten om mögelpåväxt förekommer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16 Sambandet mellan temperatur och Relativa Fuktigheten för RFkrit [21] 
 
 
Orsaken till att mögelpåväxt inte inträffar i vissa fall trots att den kritiska RF 
passerats beror på att det krävs en bestämd varaktighet d.v.s. en viss tid för att 
mögelpåväxtens ska ske, då RF är högre än RFkrit. Längden på varaktigheten för 
mögelpåväxt beror på hur mycket RF (blå) överskrider RFkrit (röd). Ju kortare 
varaktighet/tid, desto fortare sker mögelpåväxten.  
Det som påverkar påväxt (mögel, röta och bakterier) är följande: 

· Kritisk RF vid yta med tillräckligt lång varaktighet. 

· Kritisk varaktighet är beroende av temperatur. Ju kallare, desto mindre är 
risken för påväxt upp till en viss brytgräns.  

· Tillräckligt med näring för organismerna.  

De fuktkritiska utmaningar och åtgärder som utförts i Herrestaskolan var att hålla 
ytorna torra och om de skulle fuktas upp torka ut de så fort som möjligt, berättar 
Hervor Jämterud, anlitad fuktkonsult för projektet. Ytorna skall också hållas rena, 
för smuts har lägre fuktkritisk nivå än trä (beroende på vilken typ av smuts, men 
oftast innehåller smuts både sporer och näring för sporerna att växa). 
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Riskminskande åtgärder som utförts i Herrestaskolan: 
(Intervju med Hervor Jämterud, fuktkonsult för Herrestaskolan) 

· Försökt att bygga upp elementen nerifrån och upp så fort som möjligt. Taket 
lades på så snabbt som möjligt och sedan skyddades sarg och väggar med 
väderskydd vid kant tak.  

· Så fort taket var på ordnade man ett bra torkklimat med fläktar och 
uppvärmning, dock inte för varmt till en början. (Värme ger större risk för 
snabb påväxt när det är fuktigt vid ytorna). Värme torkar också snabbare ut 
– vilket ger större risk för krympsprickor. 

· Nederkant och överkant väggar skyddades med tätningsmassa, ändträ suger 
upp annars mycket mer fukt än vid ytorna i övrigt. 

· Fukten följdes upp med mätningar. Där det varit fuktigt för länge och där 
det fanns tecken på smuts slipade man ytorna. Ett stort antal prover för att 
kontrollera påväxt gjordes och mönstret var mycket tydligt. Det var vid 
golvytor och nederkant väggar samt där det under längre tid runnit in vatten 
som risken för påväxt fanns. Dessa ytor slipades av. 

· I övrigt hade man lagt ut skrapgaller vid ingång till byggnad för att minska 
intag av smuts i byggnaden. 

· Elementen transporterades helt in täckta till projektet. 

3.3.2 Akustik  

Tyngden av ett material har stor betydelse för ljudisolering i byggnader [26]. 
Konstruktioner av massivträ är naturligtvis mycket lättare till skillnad från 
exempelvis betong. Väggar av massivträ är uppbyggda av lätta skivor och reglar vilket 
medför till ganska dåliga luft- och stegljudsisolering. För att uppnå god ljudisolering 
kan man använda sig av dubbelkonstruktioner, vilket även Herrestaskolan valt att 
använda sig i de rummen med höga ljudkrav [28]. I träkonstruktioner där man 
strävar efter bra ljudisolering är det enormt viktigt att utföra knutpunkterna korrekt 
mellan de olika byggnaderna för att undkomma ljudöverföringar.   
 
Hos en enkel träregelvägg är det effektivaste sättet att variera ljudisoleringen genom 
att variera antalet skivor på väggen [22]. Mesta ljudet i väggen leds genom 
träreglarna, vilket innebär att isolerings mängden eller densiteten hos isoleringen 
inte påverkar ljudisoleringen i väggen. Däremot har mängden av isoleringsmaterial 
stor betydelse för ljudisoleringen hos dubbla regelväggar, man kan då uppnå mycket 
god ljudisolering med dubblaregelväggar. Dock kan antalet skivor i väggen påverka 
ljudisoleringen hos dubbla regelväggar, precis som för enkla regelväggar.  
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De rum och väggar med höga akustikkrav i Herrestaskolan har utrustats med 
spaltpanel av stående träbrädor med bakomliggande ljudabsorbent (se figur 17).  
Mellanrummet mellan spalterna släpper igenom ljudet till det bakomliggandet 
absorberande materialet. Bredden på spalterna och placering har även en betydelse 
för att dämpa ljud i rummet, det ger kortare efterklangstid och en behagligare 
ljudmiljö.  Arkitekten valde att ha spaltpanel ur arkitektonisk synvinkel.  

Fig. 17 Stående spaltpanel, Herrestaskolan. 

När det gällande buller från fläktrum har man placerat alla aggregat på stålfjädrar på 
liggande balkar där man tar ner lasterna på väggarna i våningen under (se figur 18). 
Beträffande stegljud mellan rum har man tagit fram en lösning för mellanbjälklaget i 
massivträ där det nästan dubblerat sin vikt med ovanpåliggande golvkonstruktion 
med grus, stenull och pågjutning. 

De rummen på bottenvåningen med högt ljudkrav (träslöjd-och 
musikklassrummen), har ljudisoleringen lösts med hjälp av spårning genom 
betongbottenplattan, dvs.  de rummen har egna bottenplattor som inte sitter ihop 
med övriga husets plattor och hindrar ljudöverföringen genom plattorna. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Stålfjädrar på liggande balkar, Herrestaskolan.  
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3.3.3 Brandsäkerhet  

I Sverige var det ett förbjudet fram till 1994 att använda sig trästommar i byggnader 
som är över två våningar [27]. Med brännbara material och funktionsbaserade regler 
kunde man ersätta förbudet, och med detta blev det tänkbart att bygga höga trähus. 
De största användningsområdena är invändiga ytskikt på väggar och i tak. Höga krav 
på ytskiktsklass ställs i första hand på byggnader som är mer än två våningar, 
samlingslokaler, offentliga byggnader, sporthallar, trapphus och utrymningsvägar 
[23].  

Valet av byggnadsmaterial är en viktig egenskap för brandsäkerheten. Den viktigaste 
utgångspunkten för att öka användning av trä i hus, är öka säkerheten för brand 
[24].  Detta problem har man löst genom brandskyddsfärg och sprinklersystem i 
Herrestaskolan. Skolan har ett sprinklersystem som huvudsakligen släcker all brand 
och alla CLT-väggar är även brandlackade. Brandcellerna är gjorda helt av massivt 
trä som är behandlat med brandlack med ett brandmotstånd i ca 60 minuter.  
Resterande väggar skall kunna motstå brand i ca 30 minuter, berättar projektledaren 
Ian Craig.  

3.3.3.1 Brandsskyddade träprodukter 
Skyddande behandling av träprodukter kan förbättra brandegenskaperna hos en 
produkt som i sin tur kan uppfylla den högsta möjliga brandklassen för brännbara 
byggprodukter. Iakttagbart trä kan användas i större utsträckning både som 
innerbeklädnad för väggar och tak samt som ytterbeklädnad so som fasadmaterial 
[25]. 

Brand skyddande medel har mest inverkan vid tidiga brandförlopp dvs. att tiden till 
antändning kan förlängas i ett rum med hjälp av brandskyddsmedel, precis om 
tidigare nämnts beträffande studiefallet. Däremot är det omöjligt att göra trä helt 
obrännbart, även brand skyddat trä brinner och förkolnar vid en kraftig brand.  

Exempel på medel som kan förlänga förkolningens tid är svällande 
brandskyddsfärger som därmed ökar brandmotståndet i träkonstruktioner. 
Dessutom kan man uppnå relativ höga brandklasser genom impregnering av trä med 
brandskyddsmedel [32].  
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4 För- och nackdelar  

4.1 Miljö 

Trä är ett förnyelsebar miljövänligt byggmaterial och har stora miljöfördelar till 
skillnad från andra byggmaterial så som stål och betong. Tillverkningsprocessen ger 
betydligt mindre CO2 utsläpp och ett lågt egenvikt vilket underlättar transporten av 
produkterna. Dessutom återanvänds dess biprodukter vid uppvärmning under 
tillverkningsprocessen [2]. 

Ur miljösynpunkter kan limmet i trä vara skadligt för miljön vilket inte gör 
träkonstruktioner helt miljövänliga. Limmet försvårar bland annat 
återvinningsprocessen av materialet [38].  

4.2 Brand  

Det är lätt att förknippa trä med stora brandrisker men egentligen är trä är ett mer 
brandsäkert byggmaterial än vissa andra material som exempelvis stål. Detta 
eftersom stålbalkar deformeras och kollapsar när den uppnår en viss temperatur 
[26]. 

När det gäller brandsäkerhet har trästommar goda brandegenskaper och kan 
uppfylla samma funktionskrav på brandmotstånd likt andra byggmaterial. 
Inbränningshastighet hos massivträ är låg, vilket ger ett bra brandmotstånd samt 
bärförmåga vid brand. Förutom detta är värmeisoleringsförmågan god vilket ger 
resultat till att temperaturen består låg på de ej brandbelastade ytorna.  

Vanligtvis utförs bärande väggar REI* 60 samt REI 90 med en brandgipsskiva. När 
det kommer till avskiljande väggar EI 60 krävs det ca 70 mm massivträskiva och för 
REI 90 ca 110 mm [15]. 

En konstruktion av massivträ har betydligt bättre brandegenskaper än en byggnad av 
träregel. Med detta menas att det uppenbarligen är svårare att få en grov stock 
brinna om man lägger in den i en eldbrasa. Med andra ord tar det längre tid innan 
branden når till konstruktionens bärande kärna.  Om man kombinerar en byggnad 
med enkla sprinklersystem så som Herrstaskolan utfört, kan brandsäkerheten 
överlägsna andra byggmaterial [27]. 

4.3 Fukt  

Det är viktigt att skydda träelementen mot fukt under hela skedet från tillverkningen 
till färdig konstruktion.  Vilket Herrstaskolan hade en hel del utmaningar med. Det 
visade sig vara svårt att få till ett fungerande heltäckande väderskydd under 
byggnationen.  

 *REI (Bärförmåga, Integritet och isolering) 
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Husets form gjorde det lite utmanade med både vinklar och bredd, träelelementen 
var för stora för att lasta in, då det krävs tillräckligt stora öppningar samt plats för 
kranen att göra sitt jobb. För att kunna montera elementen var de tvungna att 
demontera väderskyddet varje gång ett element skulle monteras.  

I efterhand valde man att inte använda något väderskydd alls. Det hade kunnat bli 
riktigt illa med hänsyn till påväxt på elementen om man inte samtidigt tagit hänsyn 
till alla andra faktorer som påverkar trä och påväxt, berättar Hervor Jämterud, 
anlitad fuktkonsult för projektet.  

4.4 Akustik  

Massivträ har inte goda ljudisoleringsegenskaper dels för att den har betydlig mindre 
vikt i förhållande till dess volym, detsamma gäller för limträ. Dock finns det flera 
tänkbara lösningar för att åtgärda ljudisolerings problemen hos träkonstruktioner. 
Det har även utvecklats nya träkonstruktioner som bjälklag med mycket goda 
akustiska egenskaper, vilket ger möjlighet till en trivsammare och behagligare 
ljudmiljö. En av tekniken är att bygga med dubbelt massivägg med isolering emellan 
trä skivorna [28]. Ytterligare åtgärder är stålfjädrar för att motverka vibrationer från 
exempelvis från- och tilluft aggregat, vilket är en åtgärd som använts i 
Herrestaskolans teknikrum.  

Arbetet med både akustik och fuktsäkerhet blev mer omfattande sedan val av 
massivträstomme gjordes i Herrstaskolan. För akustikens del på grund av att det var 
en relativ oprövad metod i Sverige att bygga i massivträ och man har under 
produktion varit tvungen att bygga provrum där mätningar gjorts för att verifiera att 
uppställda krav kan nås. 
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5 Massivträ och miljö 

5.1 Trä som material och dess kretslopp 

Trä är ett naturmaterial vilket innebär en hel del miljöfördelar från produktion till 
användning och återvinning. Massivträ är ett av de få byggmaterial som ideligen 
återbildas och har en väsentlig lägre energiåtgång vid utvinning än övriga 
byggmaterial. Exempelvis används biomassa vid torkning av virke vilket innebär att 
koldioxiden blir neutralt. En kubikmeter trä binder ca 900 kg koldioxid [29].  

Till skillnad från de övriga byggmaterial finns det två återvinningskretslopp för trä. 
Den ena är ett kortare kretslopp som återanvänder materialet medan den större är en 
längre process och återanvänder biståndsdelarna via naturens kretslopp hos 
trämaterialet. I det mindre kretsloppet återanvänds exempelvis fönster, dörrar, 
förpackningar, kabeltrummor m.m. Denna typ av kretslopp ser man oftast i 
byggindustrin liksom förpackningar och transporter. När det inte längre går att 
återvinna trämaterialet kan man fortfarande producera energi genom förbränning, 
vilket förblir klimatneutral energi dvs. lagrat solenergi [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 Träets återvinningskretslopp [30] 
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5.2 Energieffektivisering 

Ökad energieffektivitet och användning av förnybara energikällor (energi som inte 
kommer från fossila källor) är vägen till ett klimatneutralt samhälle. Med 
energieffektivisering menas att man försöker göra energianvändningen så 
ekonomiskt effektiv och hållbar som möjlig, för samhället. Detta bidrar till 
minskning av miljö- och klimatbelastningen samtidigt som försörjningstryggheten 
och konkurrenskraft för svenskt näringsliv ökar [30].  

Med tanke på strävan efter ökad energieffektivisering samt miljövänliga byggnader 
blir produktionsfasen och materialvalet allt viktigare och får betydligt större 
betydelse inom byggsektorn. Genom ökning av andelen trä i byggandet kan man 
minska användningen av andra byggmaterial så som betong, tegel och stål. Eftersom 
dessa material inte kommer från förnybara råvaror krävs de mycket energi för 
produceringen och ger en högre halt av koldioxid utsläpp [30]. Följaktligen kan 
material valet inom byggbranschen påverka betydligt mer och reducera 
koldioxidutsläpp. Detta kan man bl.a. göra genom att öka användningen av 
träprodukter och material. Ett exempel på detta är tillverkning av sågade trävaror 
som kräver väldigt lite extern energi (förutom energi från egna föroreningar). Figur 
20 visar koldioxidutsläppskillnaden vid tillverkning hos olika byggmaterial. 

 

Fig.20 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av olika byggmaterial [30]. 

Koldioxidvärdena i Y-led i figur 20 varierar beroende på flera faktorer så som 
energislag och transporter. Kollagring i trä redovisas inte i detta diagram. 

I Sverige utförs 80 % av sågverkens energianvändning av biobränsle från egna 
föroreningar som spån och bark, resterande 20 % är av elenergi. Det mest 
energikrävande steget inom tillverkningsprocessen av trävaror är torkning av 
bräderna där elenergi används för drift av fläktar. Skillnaden mellan tillverkningen 
av trä och andra byggmaterial är att övriga byggmaterial utgår alltid från ändliga 
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råvaror där deras utvinning och bearbetning kräver energi i mycket stor omfattning 
och av fossila bränslen [30].  

Förutom att trä är ett energisnålt material, kan den ersätta och uppfylla samma 
funktion som många andra byggmaterial i konstruktionen. Brokonstruktioner är ett 
typiskt exempel där träbroar kan dimensioneras och uppfylla samma funktionalitet 
som stål- och betongbroar för samma drifttid. En tidigare studie [30] visar att om 
man ersätter andra byggmaterial med trä i byggandet får man i genomsnitt en 
ersättningsfaktor på 1,6 ton koldioxidutsläpp per volym (m3) trä. Detta innebär att 
ett producerat hus med trästomme ger 16 ton mindre koldioxidutsläpp.  

5.3 Miljömål  

Ett mål om en minskad energianvändning med 20 % till 2020 jämfört med 
förhållandena från år 2008 för energieffektivisering i Sverige slogs fast av riksdagen 
2009. Målet mäts i tillförd energi i förhållande till Bruttonationalprodukt (BNP, som 
är ett mått på de totala ekonomiska aktiviteterna under en tidsperiod i ett land) [31].  

Inom byggbranschen innebär detta att det är produktion- och driftsfasen som 
påverkas. I produktionsfasen handlar det om bl.a. om val av material och en låg 
miljöbelastat byggprocess, men också energieffektiva byggnader. När det gäller de 
befintliga byggnaderna handlar det mer om energieffektivisering då miljöpåverkan 
under byggskedet redan skett.  

5.3.1 Miljökvalitetsmål 

I Sverige har vi 16 fastställda miljökvalitetsmål för strävan efter en minskad 
klimatbelastning och för en grönare miljö. Dessa nedan nämnda mål har större 
koppling till byggsektorn enligt riksdagens definition [32]: 

• Begränsat klimatpåverkan - utsläppen av växthusgaser till 2050 minskas från 
dagens 7 ton till 4,5 ton per person och år. 

• Bara naturlig försurning – minska försurande svavel- & kväveoxider utsläpp. 
Försurande ämnen ska inte öka korrosionshastighet i tekniska material, 
kulturföremål och byggnader.  

• Giftfri miljö (riksdagens definition);  

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna ". 
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• Ingen övergödning (riksdagens definition); 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar 
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten”   

• Frisk luft (riksdagens definition);  

”Luften ska vara så ren att människors och djurs hälsa, växter och 
kulturvärden inte skadas.”  

 
Luftföroreningarna är skadliga och påverkar människor hälsa negativt. Skog och 
jordbruket skadas av ozon, vilket leder till stora kostnader. Luftföroreningar 
påverkar även material så som metall, plast och gummi, och gör att de bryts ned 
snabbare.  

• God bebyggd miljö (riksdagens definition) [33]; 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”  
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5.4 Miljöcertifiering 

I dagsläget finns inget generellt vedertaget sätt att beräkna ett hus/byggnadstotala 
miljöpåverkan över dess hela livscykel, dock finns det företag som lämnar sådana 
överslag till sina kunder ändå [30]. 

Ett miljöcertifieringssystem är oberoende system som ger bedömning av en byggnads 
kapacitet och hållbarhet ur olika miljöaspekter. De flesta certifieringssystemen har 
olika klassningsnivåer för att kunna ge en bild av hur mycket en byggnad och ett 
företags arbetsprocess lever upp till de fastställda miljökraven. Fördelen med att ha 
olika klassningsnivåer är att de fungerar som incitament för ytterligare höjning i 
klassningssystemet. Att miljöcertifiera sina byggnader kan innebära 
konkurrensfördelar för byggföretagen ur en marknadsföringssynpunkt. Därmed kan 
produktionsprocessen effektiviseras vilket leder också till konkurrens i branschen. 

En ledande organisation för hållbart samhällsbyggande vid namn SGBC (Sweden 
Green Building Council) startades år 2009 i syfte att miljöcertifiera så många 
byggnader som möjligt. SGBC jobbar med som är mest anpassade för byggnader i 
Sverige [33]. Nedan redovisas de fyra olika certifieringssystem som SGBC jobbar 
med, inklusive Miljöbyggnad som Herrestaskolan är klassificerats efter.  

Breeam – Är ett brittiskt certifieringssystem, ett av de största och mest använda 
systemen över hela världen. Detta system använd för kontor och kommersiella 
byggnader och innefattar flera områden än Miljöbyggnad och Green Building. 
Dessutom har Breeam en betygsskala där lägsta nivån är ”pass” och högsta 
”outstanding”. SGBC har även utvecklat en annan version av systemet - Breeam SE 
som är mer anpassat för den svenska marknaden.  

LEED – Kommer från USA och är världens största och mest spridda 
certifieringssystem som omfattar i princip alla typer av byggnader och går även att 
använda för en hel stadsdel. LEED används för nybyggnation, ombyggnation samt 
befintliga byggnader. Klassificeringsnivåerna ä; Certifierad, Silver, Gold, Platinum. 

Green Buildings – så kallade ”Green Building” skiljer sig något från de övriga 
certifieringssystemen då det endast är omfattar kommersiella byggnader och är tänkt 
att fungera som ett incitament. Detta system har ingen betygsskala och 
godkänt/icke-godkänt är det enda betyget. Inom Europa har man fastställt att 
energianvändningen i byggnaderna ska sänkas med 20 procent direkt genom att 
använda sig utav de befintliga och lönsamma energieffektiva teknik som finns. 

Miljöbyggnad– Är ett svenskt certifieringssystem och är anpassad för svenska 
förhållanden. Systemet är den mest spridda i Sverige och förvaltas med företag inom 
byggsektorn som medlemmar. Miljöbyggnad är en enkelt, kostnadseffektivt system 
och används för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek [32]. Energi, 
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inomhusmiljö och material är de områden som Miljöbyggnad berör och kan 
betygsätts som klassad, brons, silver eller guld [34].  

 
Fig. 21 Översiktstabell, Certifieringssystem, (Helenius AB, 2012) [39] 
 

Miljöbyggnad är det system som Herrestaskolan har certifierats efter och som 
uppnått högsta nivå, guld. Kommunen hade sedan tidigare tagit beslut om att 
certifiera enligt Miljöbyggnad. Däremot var det en kort diskussion om att använda 
sig av Breeam istället, men man hade dels kommit för långt i projektet och det fanns 
inte incitament för användande av annat system än Miljöbyggnad, berättar Christian 
Lindquist, anlitad konsult för miljöklassning och projektering av systemhandling. 

Materialfrågan har arbetets under hela processen för att undvika sådana material 
som kan vara negativa för byggnaden och dess verksamhet, berättar Christian 
Lindquist. För detta har en digital loggbok byggts upp för Herrestaskolan hos 
företaget Sunda Hus. Sedan har det som alltid med miljöbyggnad varit en balansgång 
mellan solskydd och dagsljus, där miljökonsulten har detaljräknat många utrymmen 
och justerat möblering och kulörval i rummen utifrån vilka solskydd som krävts för 
att uppnå tillräckligt hög nivå för solvärmelast (dvs. mängd solinstrålning som 
påverkar kylbehov i byggnaden) och termiskt klimat framför allt sommartid. 
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6 Genomförande 

6.1 Miljödeklaration och Standarder 

För att kunna bedöma miljöbelastningen hos en byggnad finns det standarder och 
dokument som bearbetas fram. Dessa arbeten utförs i samråd med företag och 
organisationer och drivs internationellt inom Europa samt inom respektive land. 
Swedish Standards Institute (SIS) ansvarar för standardiseringsarbeten i Sverige. 
Hos SIS finns alla standarder för miljön (ISO 9001, ISO 14001) och livscykelanalyser 
(ISO 14040, ISO 14044) samt beskrivning på vilket sätt överföring av resultat från 
livscykelanalys till miljödeklaration (ISO 14025) sker.  

Vad gäller fristående organisationer så finns Internationella EPD-systemet där 
framtagna miljövarudeklarationer finns tillgängliga, dock är det inte uteslutande för 
bygg utan för en stor variation av områden. För att miljödeklarationerna ska räknas 
med i ett EPD-system, skall de vara granskade av en oberoende 
certifierare/granskare [35]. EPD-systemet för byggnadsmaterial och komponenter 
ger omfattande information om miljöpåverkan antingen om tillverkning av material 
(så kallade ” Cradle-to-Gate”) eller av produktion till slutstadiet (så kallade ”Cradle-
to-Grave”) [36].  

En EPD för ett material, från produktion till slutet-av-livet, innehåller insatt 
miljökategorierna GWP (växthusgasemission), PE (primärenergianvändningen), 
ODP (ozonnedbrytande potential), AP (försurningspotential) och EP 
(övergödningspotential).  

Tabell 6 innehåller miljö emissionsdata som har använts i denna studie för att 
bedöma miljöpåverkan av både materialen trä och betong, under produktionsfasen. 
För en hel byggnad kan en miljödeklaration tas fram genom att miljödeklarationerna 
för samtliga ingående material och komponenter läggs ihop, då kan byggnadens 
totala miljöpåverkan fås fram. Exempelvis har Dr. Peyman Karami et al. [36] gjorde 
en liknande undersökning där han bedömt miljöpåverkan av en hel byggnad, från 
produktion upp till 50 års drift. 

Detta kapitel omfattar beräkningar av växthusgasutsläpp (GWP) av alla CLT väggar i 
Herrestaskolan. För att tydliggöra och uppvisa fördelarna med att bygga i trä (i vårt 
fall CLT) har därmed gjorts en undersökning och beräkning på GWP, PE, ODP, AP 
och EP för alla CLT-väggar i Herrestaskolan. Därefter ersatts alla CLT-väggar med 
materialet betong C30/37 för att analysera och diskutera utsläppsskillnaden. Dock 
har endast trämaterialet i väggarna tagits hänsyn till, d.v.s. det är endast trä som 
bytas ut till betong, vissa komponenter så som isolering antas vara i samma tjocklek 
och vikt. 
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Livscykelanalysens inmatade uppgifter för byggmaterialen är inhämtad från EPD 
som är publicerat av det internationella EPD-systemet, den norska EPD grunden och 
i viss mån direkt från tillverkaren [17]. Dessa emissionsvärden (se tabell 5) i 
produktionsfasen av materialet (A1-A3) inkluderar emission värden av råvaror, 
transport, och tillverkning av produkten (Figur 22). Deklarerat enhet för denna 
undersökning är 1 m3 volym av CLT-väggar i trä och betong väggar. Denna studie har 
endast tagit hänsyn till beräkningar av fas A1-A3 (se figur 22) av CLT- och 
betongväggar. 

 

* Ingår inte i denna studie.  

Fig. 22 De livscykelstudierna av byggnaderna anses i LCA analys av denna studie [37].  

Tabell 5: LCA input data för produktionsfasen av byggmaterialen trä och betong. Emission 
data är hämtade från [40]. 
Material Deklarerad 

enhet 
Densitet   
[kg m-3] 

GWP 
[kgCO2eq] 

PE 
[MJ] 

ODP            
[kg CFC-11] 

AP       
[kg SO2] 

EP          
[kg PO4] 

Trä 1 m3 546 20,7 2169 1.96E-06 2.43E-01 5.21E-02 
Betong 
C30/37 

1 m3 2380 243,7 2229 1.59E-06 5.00E-01 1.40E-01 

 
Bilaga 1 innehåller detaljer om alla CLT väggar i Herrestaskolan. Total volymen på 
CLT väggar är ca 1 280 m3.  
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7 Resultat och diskussion 

I detta kapitel behandlas och redovisas resultatet för de uträknade miljöpåverkan av 
kategorierna GWP, PE, ODP, AP och EP. Med hjälp av enskilda diagram för de olika 
miljökategorierna för både materialen trä och betong, visas den sannolika 
skillnaderna som beräknats med hänsyn till enbart produktionsfasen (A1-A3) i LCA. 
emissionsvärdena, är hämtade från tabell 5.  

Figur 23 visar de beräknade utsläppen av växthusgaserna (GWP) under produktion 
av både materialen trä och betong. Beräkningarna visar att växthusgasutsläppen för 
betong är cirka 12 gånger större, vilket motsvarar 92 procent mer växthusgasutsläpp 
ifall skolans CLT-väggar hade varit byggt i betong.  
 
Figur 24 visar den primära energianvändningens som behövs för att bygga 
Herrestaskolans CLT-väggarna i trä samt betong. Här skiljer det sig inte relativt 
mycket mellan trä och betong. Betongen har cirka 3 procent större 
primärenergianvändning än trä.  
 

 
Fig.23 Global uppvärmningspotential                         Fig. 24 Primärenergi  

 
Figur 25 visar den ozonnedbrytande potentialens mellan trä och betong. 
Beräkningarna visar att ozonnedbrytande förmåga hos trä är 20 procents större än 
betong. Detta beror på indata värdet i ett EPD system, som bedöms från tillverkaren 
kan variera beroende på exempelvis vart produkten har tillverkats, hur långt den 
färdats samt hur råvaran transporterats. 
 
Figur 26 visar skillnaden på försurnings potential hos trä och betong.  Här skiljer det 
sig förhållandevis mycket mellan materialen, snarare 51 procent. Betongen har cirka 
dubbelt så stor försurnings potential tillskillnad från trä.  
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Fig. 25 Ozonnedbrytande potential   Fig. 26 Försurning potential 
 
Figur 27 visar skillnaden hos trä samt betongs övergödningspotential.  
Beräkningarna visar att det skiljer sig relativt mycket mellan trä och betong. 
Övergödningsförmågan är cirka 63 procent större hos materialet betong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 27 Övergödning potential  
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Utsläppsskillnaden visade sig vara stora där växthusgasutsläppen under betongens 
produktion var ca 12 gånger större än trä. Primära energianvändningen skiljer sig 
inte väldigt mycket mellan materialen, betongens energianvändning är ca 3 % större 
under dess produktion.  
 
De övriga miljökategorierna skiljer sig även en hel del, resultaten följde ett mönster 
där betongen alltid hade ett högre värde än trä. Med undantag för den 
ozonnedbrytande potentialen där trä har ett någorlunda högre värde, 20 % mer än 
betong. Detta beror på indata värdet i ett EPD system, vilket bedöms från 
tillverkaren. Emissionsvärden i produktionsfasen av materialet (figur 22) inkluderar 
emissionsvärden av råvaror, transport, och tillverkning av produkten. Dessa värden 
kan variera betydligt mycket mellan olika material beroende på vart produkten har 
tillverkats, hur långt den färdats samt hur råvaran transporterats. Dessutom 
påverkas värdena även av den sorts energi som används för tillverkningen. Om 
emissionsvärden för transport av råvaror bestäms exempelvis för en lång färdsträcka 
jämfört med en kort färdsträcka, kommer indata för materialen i produktenfasen att 
variera.  
 
På samma sätt som de övriga kategorierna är försurningsförmågan hos betongen 
högre. Här skiljer det sig ca 51 % mellan materialen. Samma gäller för 
övergödningsförmågan där betongen förmåga är ca 63 % mer under dess produktion.  
 
Det är svårt att ge ett konkret svar på varför emissionsvärden för materialen (i vårt 
fall betong och trä) skiljer sig åt med små marginaler. För ett mer konkret och exakta 
värden måste man kontakta tillverkaren för de material man vill undersöka, vilket är 
enormt svårt att få tag på [37]. 
 
Beroende på hos vilket material man söker indata, varieras svårigheten av 
datainhämtningen. Exempelvis är indata för betong mycket lättare att få tag på, 
emissionsvärden är mer noggranna, då det är tillgängligt överallt medan träfabriker 
inte finns i alla länder och man behöver då i vissa fall transportera råvarorna från 
resurs till fabriken. Detta resulterar naturligtvis till längre transport samt högre 
miljöpåverkan. Det skulle vara underlättande om tillverkaren kunde ange och 
tydliggöra exempelvis vilken typ av energi som använts vid producering av de olika 
byggmaterialen. Detta ger inte bara möjlighet till att kunna diskutera resulterande 
utsläppsvärden, men också en underlättning av att ge ett konkret svar på varför 
emissionsvärden för materialen skiljer sig åt. Alternativt att EPD-systemet 
uppdateras med en mer omfattande information om vart exempelvis emissionsdata 
är inhämtad ifrån. Detta kunde dessutom hjälpa till att utreda exakta orsaker till 
varför värdena ser ut som de gör, berättar Dr. Peyman Karami på intervjun. 
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EU har satt upp miljömål som går ut på att minska växthusgasutsläppen med 20 % 
fram till år 2020 i jämförelse med 1990 [31]. I och med det har materialvalet en stor 
påverkan. Trä är exempelvis ett förnybart material medan tillverkning av cement 
som är en av komponenterna i betong är oerhört energikrävande.  I figur 23-27 kan 
det tydligt ses att de olika miljökategorierna (GWP, PE, ODP, AP och EP) under 
produktion av materialet trä är betydligt mindre i jämförelse med betong. Detta ger 
en bekräftelse på att möjligheterna för reducering av miljöeffekter kan ske redan vid 
producering av ett material, d.v.s. i tidigt skede i en LCA- analys.  
 
Ett av de 16 fastställda miljökvalitetsmålen går ut på att begränsa klimatpåverkan 
genom minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050 från dagens 7 ton till 4,5 
ton per person och år. För att nå en sådan förändring bör insatser i enskilda länder 
samt internationella samarbeten ske för att begränsa utsläppen. Åter igen, har 
materialvalet en stor inflytande för att kunna skapa gynnsammare förutsättningar till 
syfte till att uppnå detta mål. 

Förutom miljöfördelar i en livcykelanalys hos materialet trä finns även vissa 
nackdelar som är värda att uppmärksamma. Själva materialet trä är ett miljövänligt 
och förnybart material, men vid tillverkning av olika träelement som exempelvis 
massivträ och limträ kan produkten bidra till en viss negativ miljöeffekt genom bland 
annat limmet som används för att sätta ihop de olika komponenterna. Som tidigare 
nämnts i rapporten bör man undvika limning och istället använda sig av att spika och 
skruva ihop de olika komponenterna.  
 
Dock måste ibland vissa konstruktionsdelar limmas ihop, då finns det andra 
altenativ på lim som är baserade på naturliga ingredienser. Det finns olika varianter 
av naturlimmer, som uppfyller samma funktion som syntetiska limmer där de inte är 
oljebaserade och energikrävande vid producering. En svårighet med att använda sig 
av naturligalim är bristen på leverantörer och fabriker i Sverige, vilket leder till att vi 
har ett sämre utbud i landet. Dock finns det flera tyska fabriker som producerar 
färdiga naturbaserade limmer [38]. Men detta begränsar byggindustrin i och med att 
dessa lim måste importeras av externa leverantörer, som i sin tur leder till ytterligare 
transporter. Att försöka importera naturliga lim för användning till konstruktioner 
från externa leverantörer är inte direkt en lösning på miljöfrågan, då leveransen av 
varorna bidrar till ytterligare miljöeffekter.  
 
Dr. Mojgan Vaziri som är forskare vid Luleå tekniska universitet, har utvecklat en 
metod för att svetsa ihop trä istället för att limma och som dessutom tål fukt. 
Metoden går ut på att svetsa ihop två trästycken i en fog vid en temperatur på 450 °C 
som bidrar till en dubbelt så stark fog jämfört med en limmad fog. En nackdel är att 
tekniken fungerar enbart för träslaget furu, men är under utveckling och 
förhoppningsvis finner forskningen andra metoder för andra träslag inom kort 
framtid [39]. Denna metod ger nya möjligheter för träindustrin som kan tillverka 



     
     
 
 

 

 43 (52) 
 

miljövänliga möbler, golv och tak utan att behöva använda lim i konstruktioner. 
Detta ger hopp till en ljusare framtid där byggandet i trä är konstant under 
utveckling till flera miljövänligare byggnader.  
 
Dessa resultat som redovisats i denna studie kan möjligen bidra till en större 
motivation och lösa miljöproblem inom byggbranschen. Trots att beräkningarna 
utfört av generella värden för materialen, kan man fortfarande se hur stora 
utsläppskillnaderna är under produktionen av trä och betong produkter.  
 
Då byggföretagen strävar ständigt efter att locka till sig kunder genom att erbjuda 
något extra utöver det vanliga, kan miljöfrågan vara ett bra argument. Detta faktum 
kan då utnyttjas inom byggindustrin där miljöfrågan uppmärksammas allt mer. 
Genom att ha ett underlag och statistik (de uträknade värdena i denna rapport kan 
med stor sannolikhet användas som exempel) på vilka miljöfördelar en viss byggnad 
som exempelvis är byggt endast av massivträ har, tillskillnad från en motsvarande 
betongbyggnad. Detta kan fungera som incitament för ytterligare höjning i 
klassningssystemet för den specifika byggnaden.  
 
I dagsläget kan det ses som dyrt med att bygga i massivträ, samt att det är ont om 
leverantörer som kan erhålla specialbeställda element, som i vår fallstudie där 
transport delen kan även ses vara mindre fördelaktig ur ett miljöperspektiv. Då alla 
CLT-produkter var specialbeställda från Österrike vilket har lett till längre transport 
och utgifter.  

Genom att välja massivträ som byggmaterial bidrar man till mindre miljöeffekter 
samtidigt som man ökar motivation och konkurrens i arbetsmarknaden. Ju större 
efterfrågan om att bygga i massivträ, desto större chans för ökning av leverantörer i 
arbetsmarknaden, vilket leder till billigare virke.  En ytterligare följd som kan dras 
mellan byggmaterialen, är byggtiden. Att bygga i betong tar längre tid i jämförelse 
med trä där byggtiden blir betydlig kortare, då trä är ett lätthanterat och lättmonterat 
byggmaterial. Betongkonstruktioner måste ibland gjutas på plats vilket fördröjer 
byggtiden men även en viss  ökning av resurser och arbetskraft.   
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8 Slutsats 

Denna studie behandlade en jämförelse mellan trä och betong. Syftet har varit att 
bedöma hur materialvalet påverkar miljön under produktionsfasen inom 
byggsektorn. Fallstudiet för detta arbete har varit Herrestaskolan, där skolans 
miljöpåverkan av alla CLT-väggar har undersökts.  
 
Utifrån undersökningen och resultat kan man dra slutsatsen om att utsläppen under 
producering av ett material skiljer sig ytterst mycket beroende på materialvalet inom 
byggsektorn. Vilket resulterades till att naturmaterialet trä visade sig vara betydligt 
mer miljövänligt och mer produktivt att bygga med. Beräkningar i denna studie 
bekräftar hur effektivt det är att bygga i trä med avseende till att uppnå EU:s mål 
fram till 2020. 
 
En ytterligare slutsats är att beräkningar av ett materials produceringsutsläpp 
påverkas av olika faktorer, vilket därmed gör det svårt att uträkna ett exakt värde för 
de önskade materialet. För ett mer konkret resultat måste leverantör för de specifika 
materialen sökas upp och tydliggöra vilka typer av energi som använts vid 
tillverkning av materialen.  
 
De framkomna resultaten i studien tyder på att det är mer effektivare och 
miljövänligt att bygga i trä än betong.  Denna studie har endast behandlat 
produktionsfasen, skillnaden hade naturligtvis blivit betydligt större vid beräkning av 
hela livscykeln. För framtida och ytterligare studier i samma inriktning hade det varit 
intressant att utreda effekterna av de resterande faserna i livscykelanalysen, 
byggnadsstadiet, användarstadiet och slutstadiet, under en längre period. 
Exempelvis under ett års period (1 år drift). 
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