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Abstract 
Timber construction: knowledge gained, and knowledge 
needed 

Introduction 

More use of biobased materials has been proposed as important for reducing the high resource use 
and severe environmental impact of buildings. For increased and sound use of biobased building 
materials, decision makers need information on their technical and sustainability performance – 
but there is a lack of an updated synthesis of such information in the scientific literature. 
Therefore, this project has gathered scientific knowledge on the technical and sustainability 
viability of biobased building materials, with a focus on load-bearing structures. 

Specific objectives were to: 

a) Clarify technical challenges that bio-based building frames have been associated with,
and how these have been handled.

b) Clarify the sustainability impact of bio-based building frames, in a life-cycle perspective,
compared to non-bio-based building frames.

c) Explore the opportunities for bio-based building frames to be part of a circular economy,
in terms of their reusability and recyclability.

Method 

The first objective was addressed by: (a) Reviewing experiences from multi-storey timber 
building in Sweden in the years 1994-2014, in terms of mechanical resistance and stability, sound 
insulation, and fire resistance. (b) In-depth reviewing of international peer-reviewed studies on 
impact sound in timber buildings from 2015-2020. 

The second objective was addressed by reviewing 41 peer-reviewed, life-cycle-based studies 
comparing the sustainability performance of bio-based and non-biobased building frames. 

The third objective was addressed by reviewing initiatives and methods for successfully allowing 
bio-based building materials to have more than one use, as well as reviewing nowadays end-of-
life options for timber structures in Sweden and other countries.  

Results 

The mapping of the development of technical knowledge in Sweden 1994-2014 show that there 
was a rapid development of building systems and solutions during the time and with them a 
development of several guidelines and handbooks regarding the studied areas. There was also a 
development of standards and changes to design codes. One example is a revision of the 
requirements for noise reduction in the building regulations for the regulations to become relevant 
for wooden buildings. But changes were made also regarding fire protection and mechanical 
resistance. A development of calculation methods for dimensioning timber structures took place. 
Furthermore, the mapping show that prerequisites for good performance is (a) accuracy in both 
design and erection, and (b) the correct handling of some essential issues. Important issues 
include detailing for fire protection, design for preventing settlements in the building, design of 
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stabilizing systems that are efficient without reducing noise protection measures and handling risk 
of annoyance from impact sound.  

The analysis of the developments in 1994–2014 revealed the question of impact sound to be 
important. The knowledge development on impact sound was thus mapped until 2020, showing 
that it is possible to achieve high satisfaction of impact sound in timber buildings. The highest 
rated timber buildings can reach the same level of performance as concrete buildings. 
Requirements for impact sound insulation may need to be developed so that lower frequencies 
than today are accounted for, which warrants development of measurement methods. 

A supplementary picture of the technical performance of multi-storey timber buildings could be 
drawn with a follow-up study, examining recent development on topics beyond impact sound, 
and/or using other methods, such as field studies, interviews and studies of building permit 
documents. Also, as timber buildings have increased in height it would be interesting to explore 
the technical performance and technologies of the tallest timber buildings. 

The mapping of 41 studies on the sustainability performance of bio-based building frames reveals 
that most often there are climate benefits of choosing a bio-based over a non-bio-based building 
frame. But there are cases without such a climate benefit, so a bio-based building frame does not 
automatically mean lower climate impact. Likewise, in most cases a bio-based building frame 
represents an energy gain compared to a non-bio-based building frame, but there are cases where 
this does not apply. We therefore recommend that climate impact assessments and energy 
analyses are made on a case-by-case basis. 

For other sustainability aspects – environmental impact other than climate impact, resource use 
other than energy use, social sustainability – there is not enough evidence among the 41 studies to 
draw general conclusions about the effect of increased use of bio-based building frames. 

Further, the 41 studies reveal methodological challenges to address to further the sustainability 
knowledge of bio-based building frames. These challenges were translated to the following  
recommendations for practitioners: consider more sustainability aspects, make more extensive 
climate impact assessments, make more comprehensive analysis of life-cycle stages occurring 
more than 30 years into the future, increase comparability between studies, and make studies 
reflecting a larger part of the world. 

The review of initiatives and methods for allowing bio-based building materials to have more 
than one use, show that countries have different strategies and pace in supporting circularity of 
bio-based building frames. Some of the factors influencing decisions are the availability of 
resources, the price, distances, but also the end-of-life options and their impact. The hinders for 
reusing wood frames were common in all countries studied, especially the methods to 
characterize recovered wood and the legislation for using it. 

Conclusions 

Timber buildings can reach good technical performance in terms of fire protection, mechanical 
resistance and stability as well as noise protection, provided that documented knowledge is 
considered and certain issues that are essential for wood construction are handled. Wood 
construction requires care in design and construction. 



4 

There are often climate benefits and energy gains in choosing bio-based rather than non-bio-based 
building frames, but a bio-based frame is not automatically better. Decisions on which building 
frame to favour or choose should therefore rest on case-specific studies. If a builder wants to 
reduce the climate impact of new construction, it is a good idea to have a bio-based building 
frame as at least one of the alternatives considered. 

Key words: synthesis, review, timber building, timber structure, bio-based building, bio-based 
building frame, technical performance, mechanical resistance, stability, fire resistance, safety in 
case of fire, sound insulation, impact sound, protection against noise, sustainability, life cycle 
assessment, sustainability assessment, life cycle sustainability assessment, social life cycle 
assessment, climate impact, carbon footprint, energy use, systems analysis, land use, biogenic 
carbon, environmental sustainability, social sustainability, circular economy, circularity  
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Förord 

Projektet Kunskaper och kunskapsbehov för byggbranschens omställning till en biobaserad 
samhällsekonomi: med fokus på biobaserade byggnadsstommar har finansierats av Formas 
genom utlysningen ”Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande”, 
delutlysningen ”Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov”. 

Projektet har genomförts under perioden november 2018 till april 2020 och har syftat till att 
sammanställa kunskaper kring byggnadsstommar av trä. Den här rapporten innehåller resultatet: 
en syntes av kunskapsläget. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att byggnadsstommar 
utvecklas i en positiv riktning vad gäller teknik och hållbarhet.  

Medarbetare har varit Ylva Sandin (projektledare), Gustav Sandin, Carmen Cristescu och Jörgen 
Olsson. Författare till kapitel 1 är Ylva Sandin och Gustav Sandin. Författare till kapitel 2 är Ylva 
Sandin med undantag för delarna som avser stegljudsfrågan 1994–2020 (kapitel 2.3.2 och 2.7) 
som Jörgen Olsson har skrivit. Gustav Sandin har författat kapitel 3 och Carmen Cristescu 
kapitel 4. Gustav inledde arbetet som anställd på RISE och avslutade det på IVL Svenska 
Miljöinstitutet (IVL).  

Ett varmt tack riktas till Marie Johansson som har granskat delarna om teknik och cirkulär 
materialanvändning och frikostigt och tålmodigt delat med sig av sina omfattande kunskaper. Ett 
stort tack går också till Diego Peñaloza som har granskat delen om hållbarhet. I ett inledande 
skede har ett antal personer generöst ställt upp för att svara på frågor om grundläggande begrepp 
och fenomen på olika teknikområden. Jag vill tacka Anders Gustafsson, Joakim Norén, Alar Just, 
Eric Serrano, Fredrik Ljunggren och Birgit Östman för sådan hjälp. Helena Kylin har delat kloka 
tankar om intressenters frågeställningar. Alla slutsatser står dock författarna till denna rapport 
själva för liksom alla eventuella misstag som kan förekomma. 

Slutligen, tack till projektets deltagare för god samverkan och till Formas som gjorde arbetet 
möjligt.  

Göteborg, april 2020 

Ylva Sandin 
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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 

Byggandet står för en betydande resursanvändning och miljöbelastning. Att uppföra en större 
andel av byggnadsstommarna av trä har lyfts som ett möjligt sätt att bidra till ett mer hållbart 
byggande. Städer har engagerat sig i byggande med trä genom att anta särskilda 
träbyggnadsstrategier. För att fatta välinformerade beslut om val av byggnadsstommar behöver 
beslutsfattare vetenskapligt grundade kunskaper. Det saknas i litteraturen ett sammanställt 
vetenskapligt kunskapsunderlag vad gäller trästommars tekniska prestanda och hållbarhet. Den 
här rapportens syfte är att utgöra ett sådant underlag. 

Metod 

Arbetet har tre delar som behandlar kunskaper på tre olika områden: teknik, hållbarhet och 
cirkulär materialanvändning. 

Teknikdelen. Teknikdelen avser byggnader med stomme av trä med fler än två våningar. Vi 
analyserade dels den tidiga kunskapsutvecklingen i Sverige under de första tjugo åren efter att 
förbudet mot att bygga fler än två våningar i trä hävdes 1994, dels kunskapsläget vad gäller 
stegljud i trähus under de senaste fem åren internationellt. För den tidiga utvecklingen i Sverige 
kartlades utmaningar kopplade till att möta krav på brandskydd, bärförmåga, stadga och 
beständighet samt bullerskydd. 

Hållbarhetsdelen. I en andra studie undersökte vi biobaserade byggnadsstommars miljömässiga 
och sociala hållbarhet. Våra frågor inför läsningen gällde om det är det hållbart att öka andelen 
biobaserade material i byggnadsstommar, vilka indikatorer för miljömässiga och sociala 
konsekvenser som vanligtvis används, om det finns några brister i metoderna för att bedöma 
dessa indikatorer och vad man kan göra för att förbättra metoderna och få mer robusta resultat. 

Delen om cirkulär materialanvändning. I en tredje och sista studie undersökte vi olika initiativ 
och metoder som används i Sverige och i andra länder för att återvinna och återanvända 
trästommar. 

För teknikdelen och hållbarhetsdelen använde vi en på ett övergripande plan gemensam metod för 
syntes av kunskap som omfattar: formulering av forskningsfrågor, utformande av sökstrategier, 
utformning av kriterier som ska tillämpas för att välja bort och inkludera litteratur, sökning och 
registrering av träffar, urvalsprocess, data- och resultatextraktion samt syntes av extraherade 
resultat och data. För delen om cirkulär materialanvändning gjorde vi ett antal nedslag i 
litteraturen och genomförde stödjande intervjuer. 

Huvudresultat 

Teknik 

Kartläggningen av kunskapsutvecklingen kring teknik och teknisk prestanda för 
flervåningsbyggnader av trä i Sverige 1994–2014 visar att det skedde en snabb utveckling av 
byggsystem och lösningar under perioden och med dem en utveckling av riktlinjer och 
handböcker angående de studerade områdena. Krav i byggreglerna reviderades för att bli 
relevanta för träbyggnader och en utveckling av beräkningsmetoder för dimensionering med 
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avseende på flera aspekter skedde. Den granskade litteraturen visar att en förutsättning för god 
teknisk prestanda är att utformning och byggande sker med noggrannhet och omsorg om detaljer 
och att ett antal frågor hanteras på rätt sätt. Det gäller exempelvis detaljutformning för 
brandskydd, utformning för att förebygga sättningar i byggnaden, utformning av stabiliserande 
system som är effektivt för att ta upp horisontella krafter utan att minska bullerskyddet och 
hantering av risk för störande stegljud.  

Frågan om störning av stegljud i trähus bedömdes i detta arbete som angelägen för träbyggandet 
och kunskapsutvecklingen följdes fram till år 2020. Resultaten visar att träbyggnader med hög 
stegljudsisolering tangerar betongbyggnader i uppmätt prestanda och nöjdhet. Sannolikt behöver 
krav på stegljudsisolering utvecklas så att lägre frekvenser än idag beaktas, vilket skulle kräva 
viss vidareutveckling av mätmetoderna. 

Kvarstående kunskapsbehov gäller exempelvis dagens bestånd av träbyggnader som nu är större 
än vid utgången av 2014 och innehåller fler byggnadstyper. Det vore värdefullt att teckna en 
kompletterande bild av prestandan hos trähus genom att använda fler metoder, som fältstudier, 
intervjuer och studier av bygglovhandlingar. 

Hållbarhet 

De granskade studierna visar att det i de flesta sammanhang verkar finnas 
betydande klimatvinster med att välja en biobaserad framför en icke biobaserad 
byggnadsstomme. Det finns även fall där biobaserat inte innebär klimatvinst varför en biobaserad 
byggnadsstomme inte per automatik innebär klimatvinst. En utvärdering av klimatpåverkan bör 
göras från fall till fall. Det finns också fog för att säga att en biobaserad byggnadsstomme i de 
flesta fall innebär en energimässig vinst men det förekommer fall då detta inte gäller. För andra 
hållbarhetsaspekter så finns bland de granskade studierna för lite underlag för att dra generella 
slutsatser om effekten av ökat byggande med biobaserade byggnadsstommar. 

Klimatpåverkan var den mest beaktade miljöfrågan följd av energianvändning, användning av 
icke förnybar eller fossil energianvändning, övergödning och försurning. Någon aspekt av social 
hållbarhet har beaktats i fyra studier. 

Kunskapsöversikten identifierade också särskilt viktiga metodutmaningar för hållbarhetsstudier 
och gav rekommendationer för hur utförare av livscykelbaserade hållbarhetsbedömningar av 
biobaserade byggnadsstommar kan förbättra sina studier. 

Cirkulär materialanvändning 

Materialåtervinning eller återanvändning av trästommar är en utmaning i Sverige eftersom vi har 
god tillgång till jungfrulig råvara och det finns ett fungerande system där kraftvärmeverk kan ta 
emot hela mängden av det kasserade virke som alstras vid byggnation eller rivning av 
trästommar.  

Litteraturstudien samt diskussionerna med intervjuade forskare, trähustillverkare och arkitekter 
leder till slutsatsen att återanvändning av trästommar troligen är den strategi för att cirkulera trä 
som ger mest miljö- och kostnadsnytta och kan vara mest fördelaktig i Sverige som exempelvis 
inte har en stor spånskiveindustri (som Tyskland eller Finland). Det finns ett kunskapsbehov 
gällande bland annat utformning av sammanfogningsmetoder för demonterbarhet, logistik och 
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produktion av nya material baserat på återvunnet material samt för sortering och 
kvalitetsbedömning/mätning av återvunnet material. 

Konklusion 

Träbyggnader kan byggas med god teknisk prestanda vad gäller brandskydd, bärförmåga, stadga 
och beständighet samt bullerskydd, förutsatt att dokumenterade kunskaper tas till vara och vissa 
för träbyggandet väsentliga frågor hanteras. Träbyggandet kräver omsorg i utformning och 
uppförande. 

Det förefaller oftast finnas klimatvinster och energimässig vinst med att välja en biobaserad 
framför en icke biobaserad byggnadsstomme, men en biobaserad byggnadsstomme innebär inte 
per automatik sådan vinst. Utvärdering av miljöpåverkan bör göras från fall till fall. Om en 
byggherre vill minska klimatpåverkan från nybyggnation, så är det en god idé att låta en 
biobaserad byggnadsstomme utgöra minst ett av alternativen som beaktas. 

Strategier för cirkulär materialanvändning när det gäller trästommar utvecklas i olika takt i olika 
länder. Faktorer som påverkar beslutstagande är tillgång till råvara, pris, avstånd mellan städer 
samt vilka alternativ som finns vid slutet av trästommens livslängd. Brist på regelverk samt på 
metoder för kvalitetsbedömning av återbrukat virke hör till de största hindren för återanvändning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggnader och deras drift och framställning svarar för en betydande andel av samhällets 
resursanvändning och miljöpåverkan (Boverket 2020). Till exempel svarar svenska byggnaders 
elförbrukning och uppvärmning för omkring 40 procent av Sveriges energianvändning och 
svenska byggnader står för drygt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett 
livscykelperspektiv (Naturvårdsverket 2019). Globalt ger byggande och förvaltning av byggnader 
upphov till cirka 18 % av utsläppen av energirelaterade växthusgaser (Edenhofer m. fl. 2014). En 
ökad användning av biobaserade material i byggnaders stommar har föreslagits som en viktig 
åtgärd för att minska resursanvändningen och miljöpåverkan från byggnader (Petersen och 
Solberg 2005, Werner och Richter 2007, Asdrubali m.fl. 2017). För att möjliggöra en ökad och 
sund användning av biobaserade byggnadsmaterial behöver beslutsfattare information om deras 
tekniska och miljömässiga prestanda. Det finns emellertid en brist på sammanställningar av sådan 
information i den vetenskapliga litteraturen.  

1.2 Övergripande syfte och frågeställningar 
Projektets syfte har varit att sammanställa vetenskaplig kunskap om biobaserade byggnader, med 
fokus på byggnadens bärande struktur (stommen). Förhoppningen är att sammanställningen ska 
bidra till att utvecklingen för biobaserade byggnadsstommar sker i en positiv riktning vad gäller 
teknik, hållbarhet och resurshantering. 

Studiens övergripande vägledande frågeställningar är: 

• Vad vet vi om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade stomsystem? 
• Vilka forsknings- och utvecklingsbehov finns med avseende på teknik och hållbarhet? 

En första del av studien, teknikdelen, fokuserar på att undersöka teknisk prestanda hos 
stomsystem av trä och redovisas i kapitel 2. En andra del av studien, hållbarhetsdelen, undersöker 
biobaserade stommars miljömässiga och sociala hållbarhet och redovisas i kapitel 3. En tredje och 
sista del behandlar cirkulär materialanvändning för biobaserade stommar och återfinns i kapitel 4. 
Mer preciserade syften och frågeställningar ges i de respektive delarna. 

1.3 Generella avgränsningar 
Den här undersökningen har avgränsats till byggnaders stommar; deras lastbärande strukturer. 
Studiens delar har olika avgränsningar med avseende på typ av stommar. För teknikdelen har 
arbetet avgränsats till trä med ett fokus på Sverige och svenska förhållanden. Övriga delar avser 
stommar av även andra biobaserade material, men underlaget är litet för andra biobaserade 
material även för de övriga delarna.  
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1.4 Målgrupper 
Projektet vänder sig till fastighetsutvecklare och byggare som har möjlighet att välja stomsystem, 
till politiker och tjänstemän som arbetar med hållbarhetsstrategier och till andra med intresse för 
trästommars prestanda och hållbarhet.  

1.5 Läsanvisning 
Den digitala rapporten består av två filer, denna rapport och en bilaga i Excelformat (Bilaga 1). 
Läser du rapporten digitalt och saknar bilagan kan den erhållas från: gustav.sandin@ivl.se.  

1.6 Begrepp och förkortningar 
Allmänt 

Byggregler. Regler för byggandet. Om begreppet regler säger Boverket: ”Regler är ett 
samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och 
allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är rekommendationer för hur man kan 
eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man måste uppfylla. Bindande regler är 
lagar, förordningar och föreskrifter.” Boverket (2019). Regelhierarki – från lag till allmänt råd. 
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/regelhierarki/ Hämtad 2020-04-08. 

Byggnadsteknik 

Byggnadsstomme, stomme. Den lastbärande strukturen i en byggnad. 

Fanerträ (LVL). Träbaserade kompositprodukter av faner. Element byggs upp av tunna 
träfanerark som limmats samman. På engelska Laminated Veneer Lumber. 

Konstruerade träprodukter (EWP). Vidareförädlade träprodukter som exempelvis korslimmat trä, 
fanerträ och limträ. På engelska Engineered Wood Products.  

Korslimmat trä (KL-trä). Element (skivor) av flera skikt av trä som limmats ihop. Två yttre skikt 
har inbördes parallella fiberriktningar. Åtminstone ett inre skikt har fiberriktningen vinkelrätt mot 
dess yttre skikt.  

Limträ. Konstruktionselement uppbyggda av sammanlimmade virkesstycken, lameller, med 
fiberriktningen parallell med elementets längd. 

Lättbalkar. Balkar där materialet utnyttjas optimalt så att balkens vikt kan hållas låg. De har ofta 
I-format tvärsnitt där flänsarna är av konstruktionsvirke eller LVL och livet är av skivmaterial.  

Massivträ. Kan avse element av virke som spikats, skruvats eller spänts ihop. Betecknar numera 
oftast korslimmat trä.  

Oriented strandboard (OSB). Träfiberskiva tillverkad genom limpressning. 

Trähus. I denna rapport avser vi med trähus ett hus där stommen huvudsakligen är träbaserad.  

Trästomme. Byggnadsstomme som huvudsakligen är träbaserad. 
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Akustik 

Buller. Med buller avses oönskade ljud. Buller kan påverka människors hälsa på olika sätt. Det 
kan skada hörseln, försvåra samtal, ge upphov till olika fysiologiska reaktioner och ge 
sömnstörningar. Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som miljöbalken och 
förordningar. För olika kategorier av buller finns riktvärden för bullernivåer. 

Flanktransmission. I en byggnad sker ljudtransmission både direkt (rakt genom vägg eller 
bjälklag) och indirekt via anslutande konstruktioner eller öppningar. Den indirekta delen benämns 
flanktransmission.  

L’nT,w - Vägd standardiserad stegljudsnivå. Ett entalsvärde som utgör ett mått på stegljudsisolering 
anpassad (vägd) efter människors subjektiva upplevelse av stegljud. Inkluderar frekvenser mellan 
100 och 3150 Hz. Apostrof indikerar att även flanktransmission är inkluderad. 

L’nT,w,50 Förkortat skrivsätt för vägd standardiserad stegljudsnivå med spektrumanpassningsterm 
L’nT,w,50 + Ci,50-2500. Spektrumanpassningstermen innebär att frekvenser ner till 50 Hz inkluderas 
och justerar entalsvärdet för stegljudsnivå. 

Luftljudsisolering. En byggnadsdels eller en sammansatt konstruktions förmåga att reducera 
luftburet ljud mellan två utrymmen. 

Stegljudsisolering. Byggnadens förmåga att reducera ljud som uppkommer till följd av steg (eller 
slag/stötar) mot byggnadsstommen. 

Hållbarhet 

Dynamiska karakteriseringsmetoder för klimatpåverkan. Metoder för att karakterisera 
klimatpåverkan som innebär att upptag och utsläpp av växthusgaser särskiljs utifrån när de 
inträffar och att detta sedan beaktas när klimatpåverkan beräknas. Exempel är GWPbio och 
Dynamic LCA. 

Global Warming Potential (GWP). Metod/mätetal som möjliggör att man kan bedöma och 
jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Metoden finns i olika varianter som beaktar 
klimatpåverkan inom olika tidsperspektiv. Vanligen används tidsperspektivet 100 år, då benämns 
metoden/mätetalet GWP100. 

Life Cycle Sustainability Assessment (SLCA). Angreppsätt för att skapa en integrerad 
hållbarhetsbedömning, ofta genom att kombinera LCA, S-LCA och LCC. 

Livscykelanalys (LCA, E-LCA). Metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv.  

Livscykelkostnadsberäkning (LCC, LCCA). Metod för att bedöma en produkts ekonomiska 
hållbarhetsprestanda i ett livscykelperspektiv. 

Miljövarudeklaration (EPD). Ett standardiserat, internationellt etablerat och LCA-baserat sätt att 
bedöma, deklarera och kommunicera information om en produkts miljöpåverkan. Används främst 
för kommunikation mellan företag (eng. business-to-business, B2B). 

Product Environmental Footprint (PEF). En LCA-baserad metod för att bedöma en produkts 
miljöpåverkan, liknande EPD. Initierad av Europakommissionen för att skapa en gemensam och 
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enhetlig metod inom EU, t.ex. för användning i europeisk miljöpolicy. Metoden är under 
utvecklingen, vilket gör att bl.a. dess användningsområden ännu inte är fullt ut definierade. 

Product Social Impact Assessment (PSIA). En metod för att bedöma en produkts sociala 
hållbarhetsprestanda i ett livscykelperspektiv, liknande S-LCA. 

Social livscykelanalys (S-LCA). Metod för att bedöma en produkts sociala hållbarhetsprestanda i 
ett livscykelperspektiv. 

Cirkulär materialanvändning 

Cirkularitet. Med cirkularitet menar vi i denna rapport återanvändning, delning, reparation, 
renovering och återvinning för att skapa ett kretslopp som minimerar användningen av 
resursinsatser och minimerar uppkomsten av avfall, föroreningar och koldioxidutsläpp. 

Cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter och material så länge som 
möjligt. Avfall och resursanvändning minimeras, och resurser behålls inom ekonomin när en 
produkt har nått slutet av sin livscykel, för att användas på nytt och skapa ytterligare värde. 
(Europeiska kommissionen 2015)  

Cirkulär materialanvändning. En materialanvändning som inkluderar återvinning, 
återanvändning och renovering och som syftar till att minska produktion av avfall liksom 
ekonomins beroende av utvinning och import av råvaror. 

Down-cycling. Avfall återvinns på ett sådant sätt att funktionen, värdet och kvaliteten hos det nya 
materialet är sämre än hos originalet. Det kan handla om att avfallet har varit förorenat av andra 
ämnen som sedan sänker kvaliteten hos det återvunna materialet eller att avfall återvinns med 
lågvärdiga syften som att t. ex betong eller tegelstenar krossas och används i fyllnads- eller 
anläggningsarbeten. 

Energiutvinning. Energi som finns i avfallet tas tillvara genom att detta förbränns i avsedda 
förbränningsverk. Ofta kan både värme och elektricitet utvinnas. 

Up-cycling. Avfall eller oönskade produkter används på ett kreativt sätt i nya material eller 
produkter så att kvaliteten och värdet hos dessa ökar. 

Återanvändning. Produkten används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var 
avsett för. Till skillnad från återvinning, används alltså produkten på nytt i samma syfte. 

Återbruk. Användning av begagnade produkter eller begagnat material. Det motsvarar begreppet 
”recovered” eller ”reclaimed” på engelska. 

Återvinning. Avfall upparbetas till nya ämnen eller föremål som inte är bränsle eller 
fyllnadsmaterial. Det handlar alltså om att använda materialet i produkten till nya syften och inte 
produkten i sig varvid det arbete och den energi som krävts för att framställa produkten inte 
bevaras fullt ut till skillnad från vid återbruk. 
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1.7 Generell metod 
För teknikdelen och hållbarhetsdelen använde vi en på ett övergripande plan gemensam metod för 
syntes av kunskap. Den omfattar följande moment utan strikt inbördes ordning: 

• Utformande av sökstrategier. Beslut fattas om hur relevant litteratur ska uppsökas (i vilka 
databaser eller andra källor) och med vilka sökord.  

• Beslut fattas om vilka kriterier som ska tillämpas för att välja bort och inkludera litteratur.  
• Sökning och registrering av träffar. 
• Urvalsprocess (relevans- och kvalitetsbedömning). 
• Data- och resultatextraktion. 
• Syntes av extraherade resultat och data. 

För delen om cirkulär materialanvändning gjordes vi ett antal nedslag i litteraturen och 
genomförde stödjande intervjuer. Vald metod på ett mer detaljerat plan för var och en av 
rapportens tre ämnesmässiga delar (teknik, hållbarhet och cirkulär materialanvändning) beskrivs 
utförligt i de respektive delarna.  
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2 Teknik 
Författare Ylva Sandin (utom kapitel 2.3.2 och 2.7), Jörgen Olsson (kapitel 2.3.2 och 2.7) 

I det här kapitlet sammanställs en analys av kunskapsutvecklingen kring träbyggnaders tekniska 
prestanda och behov av forskning och utveckling som kan leda till att byggnader med trästomme 
utvecklas i en positiv riktning identifieras. 

Kapitlet inleds med en precisering av syftet. Därefter beskrivs angreppssättet som omfattar studier 
i två steg med en första bred och en andra snävt avgränsad delstudie. Här beskrivs också 
avgränsningar. Sedan följer beskrivningar av de metoder vi har använt för att hitta, välja ut och 
analysera litteratur i de två delstudierna. De frågor som har väglett analyserna av den utvalda 
litteraturen presenteras. 

Sedan redovisas resultaten för den första delstudien, avgränsad geografiskt till Sverige och 
tidsmässigt till de tjugo första åren av träbyggande sedan förbudet mot att bygga fler än två 
våningar i trä hävdes 1994. Kunskapsbehov som de framstod efter tjugo års utveckling 
identifieras.  Därefter presenteras resultaten av den andra delstudien, där sökning har skett i den 
internationella litteraturen med ämnesmässig avgränsning till stegljud i trähus och tidsmässig 
avgränsning till 2014–2020.  

Slutligen redovisas och diskuteras slutsatser för hela teknikdelen. 

2.1 Preciserade syften för teknikdelen 
En förutsättning för att ett ökat träbyggande ska bidra till en hållbar utveckling på 
samhällsbyggnadsområdet är att det finns fungerande tekniska lösningar. För att som beställare 
vara trygg med att välja trästomme för ett byggprojekt måste man veta att alla de krav som ställs 
på byggnadsverk går att uppfylla. Det gäller byggreglernas krav, men kan också gälla andra högre 
eller specifika krav. På samma sätt behöver man som hållbarhetsstrateg eller politiker vara 
förvissad om att trästommar uppfyller förekommande krav för att kunna ta ställning till ett 
eventuellt engagemang i ett ökat träbyggande.  

Eftersom tekniken att bygga hus med fler än två våningar och stommar av trä är relativt ny är 
erfarenheterna av sådant byggande inte lika spridda som erfarenheterna av att bygga med betong 
och stål. Den här studien ska bidra till att de befintliga kunskaperna om träbyggande sprids.  

Att bygga för teknisk prestanda innebär att tillämpa kunskaper från flera ämnen och 
forskningsfält. Att analysera och beskriva kunskapsläget för samtliga ämnen och ur ett 
internationellt perspektiv skulle bli allt för omfattande för den här studien. Det är nödvändigt att 
här ringa in en hanterbar mängd väsentliga frågor kring träbyggnaders tekniska prestanda baserat 
på ett urval av ämnesområden. Ett angreppssätt har antagits med en process i två steg som 
beskrivs mer utförligt i nästa delkapitel. 

Studien har därmed två syften. Dels att analysera kunskapsutvecklingen kring träbyggnaders 
tekniska prestanda brett för att identifiera vad som har varit angelägna frågor i ett inledande 
skede. Med brett avses bred ämnesmässig avgränsning där flera teknikområden beaktas 
översiktligt. Dels att analysera kunskapsläget med större djup för någon utvald, för träbyggandet 
betydelsefull, fråga. 
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2.2 Angreppssätt med två delstudier 

2.2.1 Sverige 1994–2014, tre teknikområden 

Vi har genomfört två delstudier där den första och mer omfattande ligger till grund för den andra. 
I den första delstudien undersöker vi kunskapsutvecklingen i Sverige under de tjugo första åren 
av träbyggande sedan förbudet mot att bygga fler än två våningar i trä hävdes 1994. Vi har 
eftersträvat att identifiera vilka tidiga lärdomar som har dragits när det gäller att åstadkomma god 
teknisk prestanda; vilka problem som har funnits och lösts. 

Kunskapsutvecklingen analyserades genom att undersöka om litteraturen beskriver utmaningar 
med att uppfylla byggreglernas funktionsbaserade krav för detta nya sätt att bygga hus. Krav på 
tre områden beaktades: brandskydd, bärförmåga, stadga och beständighet, samt bullerskydd. 
Begreppen ”brandskydd”, ”bärförmåga, stadga och beständighet” respektive ”bullerskydd” är 
hämtade från de svenska byggreglerna. Krav på ”bärförmåga, stadga och beständighet” kan 
behöva förklaras närmare och innebär grovt att byggnader ska kunna bära de belastningar av snö, 
vind, inredning och så vidare som de är utsatta för utan att exempelvis kollapsa eller deformeras 
på sätt som vållar obehag.  

I den här delstudien har vi velat ringa in vilka de väsentliga tekniska utmaningarna har varit för 
träbyggande och hur de har hanterats, snarare än att i detalj belysa kunskapsläget för vart och ett 
av de tre utvalda teknikområdena.  

Den geografiska avgränsningen är relevant eftersom Sverige var ett av de länder i Europa som 
tidigast tog bort förbudet mot att bygga högre hus med trästomme och därmed var tidigt ute med 
att utveckla kunskaper och dra erfarenheter. Det var en följd av att funktionsbaserade byggregler 
infördes i enlighet med byggproduktdirektivets intentioner och skedde 1994 efter att Sverige gått 
med i EU (Östman & Schmid 2014). (Med funktionsbaserade regler avses regler som talar om 
vad som ska uppnås, inte i detalj hur de ska uppnås.)  

Avgränsningen till den tidiga utvecklingen snarare än de senaste åren är relevant av tre skäl. För 
det första finns det pedagogiska poänger att följa en historisk utveckling. Det är lättare att förstå 
dagens tekniker och kunskapsläge om man vet vilka utmaningar och lösningar som har föregått 
dem. Det är också givande att få ”vara med från början”. För det andra är det värdefullt att 
sammanställa tidiga erfarenheter för att inte upprepa fel eller återfå utmaningar som redan lösts. 
Det är rimligt att anta att en större flora av utmaningar uppstår och lösningar provas tidigt i en 
teknikutveckling och att många viktiga erfarenheter görs. Vi har haft för avsikt att fånga in sådana 
tidiga erfarenheter. För det tredje följdes och dokumenterades en del av de tidiga 
träbyggprojekten i forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket gör att det bör finnas förutsättningar 
att hitta underlag för studien. För att begränsa mängden material lät vi två decennier representera 
den tidiga utvecklingen. 

Någon skarp avgränsning med avseende på byggnadstyp har inte gjorts. Av särskilt intresse är de 
byggnader som möjliggjordes genom de nya byggreglerna 1994, med fler än två våningar i trä. 
Det är för dessa byggnader som erfarenheterna idag är begränsade till några decenniers utveckling 
och kunskaperna kan antas vara otillräckligt spridda. Många av de större trähus som har uppförts 
är bostadshus vilket avspeglas i litteraturen. En artikel i det studerade materialet avviker och 
beaktar specifikt hallar. Småhus beaktas inte. 
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2.2.2 Världen 2014–2020, stegljudsfrågan 

Analysen av kunskapsutvecklingen inom den första delstudien visade att det hade förekommit fall 
där det varit svårt att åstadkomma tillräckligt skydd mot buller av stegljud (ljud som typiskt 
orsakas av människor som går och barn som leker). Vi valde detta område som ett exempel på en 
avgränsad och viktig fråga för att se hur utvecklingen i världen varit under de senaste fem åren då 
träbyggnadsfrågorna generellt lyfts i fler länder än Sverige.  

En illustration av angreppssättet i två steg och valet av stegljudsfrågan ges i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  Angreppssätt med två delstudier kring teknik och teknisk prestanda. Vi har belyst 
utvecklingen de senaste fem åren för stegljudsfrågan som vi bedömde vara angelägen för en positiv 
utveckling av träbyggandet efter en genomgång av vilka utmaningar som fanns och vilka kunskaper 
utvecklades under de två första decennierna av högre träbyggande i Sverige. 
 

2.2.3  Avgränsning till trä 

Projektet som helhet syftar till att belysa kunskapsläget för biobaserade stommar, vilket kan 
inbegripa stommar av bambu eller andra biobaserade material vid sidan av trästommar. Den här 
delen av projektet, teknikdelen, avgränsades dock till bärande stommar av trä.  

2.3 Metod 
De två delstudiernas separata procedurer för att hitta, välja ut, gallra och analysera litteratur 
beskrivs nedan. 

Delstudie 1: Tidig kunskapsutveckling Sverige 1994-2014 
 

Brandskydd 
 
Utmaning 1 
Utmaning 2 
-- 
-- 
 

Bärförmåga, stadga och 
beständighet 
 
Utmaning 1 
Utmaning 2 
-- 
-- 
 

Bullerskydd 
 
Utmaning 1 
Utmaning 2 
-- 
-- 
 

Delstudie 2: Kunskapsläge Världen 2014-2020 

Stegljud i trähus 

Val av en för träbyggnadsteknikens 
utveckling angelägen fråga 



 

20 

 

2.3.1 Delstudien ”Sverige 1994–2014, tre teknikområden” 

2.3.1.1 Metod för att söka efter och välja litteratur 

Sökning efter litteratur skedde i databaserna Libris1, DiVA2 och Scopus3. 

Kriterier för att inkludera litteratur baserades på relevans, typ av publikation, publiceringsår och 
kvalitet och utformades på följande sätt. 

Relevans. Litteratur inkluderades om svaret blev ”ja” på frågan: Är det troligt att publikationen 
innehåller redogörelser för utmaningar med och lösningar för att möta kraven på brandskydd, 
bärförmåga, stadga och beständighet, respektive bullerskydd vid byggandet av flervånings trähus 
i Sverige? 

För att begränsa antalet studier valdes publikationer bort som bedömdes ha för snävt fokus för 
denna kunskapssammanställning. Exempel på bortvalda studier är sådana som utgör underlag till 
en annan mer övergripande rapport som i sin tur har inkluderats. Exempelvis valdes rapporter bort 
som redovisar ljudmätningar för specifika byggnader men där resultaten finns med i bearbetad 
form och på ett mer övergripande plan i annan inkluderad rapport. Andra exempel på bortvalda 
studier är sådana som avser tillämpning av en datorberäkningsmetod på ett snävt delproblem. 

Typ av publikation. De typer av publikationer som inkluderades var forskningsrapporter, 
handböcker och artiklar (vetenskapliga och populärvetenskapliga). Vid sökning efter information 
om specifika byggprojekt inkluderades konferensbidrag. 

Publiceringsår. Litteratur inkluderades om den var publicerad 1994–2014. Ett undantag gjordes 
och gäller Alsmarker (1993). Den togs med för att den ämnesmässigt var central och specifikt 
avsåg utmaningar och lösningar för det kommande möjliga flervånings träbyggandet 1994 med 
utgångspunkt från pilotprojektet Wälludden i Växjö.  

Kvalitet. Kvalitetskriteriet innebar att publikationer inkluderades om de tydligt, begripligt och 
trovärdigt redogjorde för den typ av utmaningar och lösningar som söktes. 

2.3.1.2 Träffar och urvalsprocess vid relevans- och kvalitetsbedömning 

2.3.1.2.1 1. Sökning 
Svenska sökbegrepp 

I Libris erhölls 93 träffar sammanlagt vid sökning på följande begrepp, ett i taget: 
trästom*, flervånings trä, flervånings trähus, flervåningshus trä, träbyggsystem, höga 
hus trästomme, hus trästomme 

 
1  LIBRIS innehåller närmare 6 miljoner titlar från ca 300 biblioteksenheter vid svenska universitets-, högskole- och 
forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer. noter, elektroniskt publicerat 
material m.m. 
2  DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 
lärosäten och forskningsinstitutioner. 
3 Scopus katalogiserar innehåll från 24 600 aktiva titlar och 5 000 förlag som är noggrant kontrollerade och utvalda av ett oberoende 
granskningsnämnd, och använder en rik underliggande metadataarkitektur för att koppla samman människor, publicerade idéer och 
institutioner. 
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I Diva erhölls 222 träffar sammanlagt vid sökning på följande begrepp, ett i taget: 
trästom*, flervåningsbygg* trä, flervånings* trä, flervånings trä*, flervånings trä, 
flervånings trähus, flervåningshus trä, trästomme höga hus, trästomme hus 

Ingen avgränsning med avseende på publikationsår och publikationstyp gjordes med 
hjälp av sökgränssnittet. Vidare gallring gjordes istället manuellt enligt kriterierna i steg 
2 nedan. 

Engelska sökbegrepp 

Sökning i Diva gjordes med ”avancerad sökning” och avgränsningar gjordes i 
sökformuläret med avseende på publikationsår och publikationstyp. Genom formuläret 
filtrerades träffar som innehöll ordet ”life-cycle” bort. 96 träffar erhölls vid en första 
sökning på: timber construction multistorey. 339 träffar erhölls vid en andra sökning på 
begreppen: timber hous* OR timber construction* OR timber building*. Vid samma 
tillfälle erhölls 327 träffar på begreppen: wood hous* OR wood construction* OR wood 
building*  

I Scopus erhölls 109 träffar genom sökning på söksträngen: 
((wooden AND frame) OR wood OR timber) AND (building OR house OR housing OR 
office) med avgränsning på årtal, publikationstyp och land samt exkludering av ett antal 
ämnesfält. Sökning i Scopus gjordes också på träbyggnadsprojektet Limnologen och vid 
den sökningen inkluderades konferensbidrag som publikationstyp. Sökningen gav en 
träff. 

2.3.1.2.2 Granskning och urval 
Gallringsprocesser genomfördes i två skeden för sökningarna från de olika databaserna.  

Första gallringsskedet: 

Från de olika sökningarna i Diva och Libris togs ett stort antal dubbletter bort, liksom 
andra uppenbart irrelevanta publikationer. Sökningen från Scopus gallrades enligt 
relevanskriterierna. Genom de här gallringarna erhölls en lista med 149 referenser: 

50 relevanta referenser erhölls genom gallring av de totalt 315 träffarna från Diva (93) 
och Libris (222) med svenska sökord. 
43 relevanta referenser erhölls från gallring av de 96 träffarna från den första 
sökomgången i Diva med engelska sökord. 
39 relevanta referenser erhölls från gallring av de 339 + 327 träffarna från den andra 
sökomgången i Diva med engelska sökord. 
17 relevanta referenser erhölls efter gallring på titel och abstract av de 107 träffarna på 
från Scopus med engelska sökord. 
Totalt efter gallring erhölls 50+43+39+17 = 149 referenser. 

Andra gallringsskedet:  

I listan med 149 träffar upptäcktes ytterligare dubbletter och referenser av fel typ. Dessa 
avlägsnades och listan gallrades med avseende på relevans och kvalitet.  

Efter det andra gallringsskedet erhölls en lista på 70 referenser.  
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2.3.1.3 Metod för analys av utvald litteratur 

2.3.1.3.1 Frågor för litteraturanalysen 
Kunskapsläget vad gäller trästommars tekniska prestanda analyserades med stöd av följande 
frågor:  

1. Vilka utmaningar behandlar litteraturen när gäller att uppfylla krav på brandskydd, 
bärförmåga, stadga och beständighet respektive bullerskydd? 

2. Vad säger litteraturen om hur utmaningarna har hanterats? 

Med ”krav” avses i första hand byggreglernas krav, men andra krav som beskrivs som praxis eller 
som litteraturen anger att byggherrar har ställt är också relevanta. 

De 70 utvalda referenserna från gransknings- och urvalsprocessen lästes och svar på frågorna 
ovan söktes vid läsningen. 

2.3.1.3.2 Extraktion av resultat och analys 
I samband med läsningen refererades texterna, med fokus på sådana avsnitt som tog upp 
utmaningar och lösningar. Ämnen och frågor som beskrevs eller av oss uppfattades som 
utmanande eller problematiska togs upp. För att fånga upp väsentliga utmaningar togs en 
mångfald ämnen/frågor upp. Någon hård systematisk gallring gjordes inte. Referat redovisas en 
separat rapport Kunskapsöversikt om trästommars tekniska prestanda – litteraturstudie (Sandin 
2020). 

I referaten och i texterna markerades vad som uppfattades som beskrivningar av utmaningar.  
Teman identifierades för att gruppera utmaningarna. Exempel på ett tema var trämaterialets 
varierande egenskaper i olika riktningar (längs och tvärs fibrerna). Det togs upp som en utmaning 
på så sätt att egenskaperna kunde leda till besvärande deformationer i byggnader om de inte 
hanterades genom korrekt utformning.  

Ur referaten (och i vissa fall direkt ur texterna) extraherades textavsnitt som behandlade 
utmaningar och hur dessa hanterats och lades in i tabeller. Textavsnitten grupperades under de 
olika teman som identifierades. Detta var en iterativ process. I vissa fall formulerades ny text för 
att komprimera eller utveckla tidigare gjorda referat eller för att komplettera med nya referat 
direkt ur originaltexten. Extraherade data sammanställdes sedan för att ge en sammantagen bild 
av vilka problem som enligt litteraturen har funnits för träbyggandet och hur dessa har lösts.  

2.3.2 Delstudien ”Världen 2014–2020, stegljudsfrågan”  

Den övergripande översynen av träbyggnadsteknik mellan år 1994 och 2014 i Sverige gav 
resultatet att påverkan av buller (ljud och vibrationer) var ett område där det fortfarande skulle 
behövas vissa förbättringar för att säkerställa kvaliteten för flervåningshus av trä. För att 
ytterligare smalna av området valdes stegljud som är det område där träbyggandet mest skiljer sig 
från byggandet i betong. Prioriteten i denna delstudie blev då att göra en analys av den 
internationella litteraturen på området stegljudsisolering i träbyggnader för perioden 2014–2020. 
Det internationella perspektivet är intressant eftersom det finns ett globalt intresse för träbyggnad 
och det inte är säkert att de nordiska länderna eller ens Europa leder utvecklingen. 
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I den fördjupade studien har vi i den internationella litteraturen sökt svar på följande frågor 
angående stegljud i trähus med flera våningar: 

1. Finns referenser där nya flervånings träbyggnader (upp till tio år gamla) uppvisar problem 
med stegljud?  

2. Har regelverket ändrats så att byggnader med stegljudsproblematik inte uppförs? 
3. Finns det tillräckligt bra metoder för att förutsäga, mäta och utvärdera stegljud? 

 

2.3.2.1 Metod för att söka efter och välja litteratur 

2.3.2.1.1 Primär sökning 
En sökning gjordes bland vetenskapliga artiklar och recensioner ("artiklar och recensioner") i 
Scopus-databasen (www.scopus.com), efter titel, sammanfattningar och nyckelord, med följande 
booleska söksträng ("impact sound" OR "walking sound" OR "structural born sound") AND 
(wood OR timber OR lightweight) AND (building* OR dwelling) OR ("rating" OR "perception" 
OR "single number" OR "sound insulation"). Tidsintervallet från år 2014 till 2020 ingår i 
sökningen. Sökningen genomfördes i februari 2020 och resulterade i en lista med 50 artiklar. 

2.3.2.1.2 Screening och val 
Baserat på titlar och sammanfattningar av de 50 artiklarna som hittades i primärsökningen gjordes 
ett urval baserat på relevans. Relevans definierades här av frågan om det fanns sannolikhet att 
artikeln inkluderade information om "stegljud i träbyggnader med lägenhetsskiljande golv". 
Relevansen baserades på både titel och innehåll i abstrakt. Urvalet inkluderade också resultat från 
vissa lätta hybridbyggnader bestående av olika materiallösningar, dessa uppvisar samma fenomen 
akustikmässigt. Tunga bjälklag dominerande av betonglösningar uteslöts. Studier med 
ursprungliga resultat inkluderades. Efter urvalet återstod 23 studier. 

2.3.2.1.3 Fulltextläsning och förfinat urval 
De 23 artiklarna identifierade i steg 2 lästes och ett nytt urval gjordes baserat på relevans 
(definierat av frågan "innehåller studien kvantitativa originalresultat från stegljud i träbaserade 
byggnader?" och för den tredje forskningsfrågan "innehåller studien originalresultat om 
mätmetoder, ljudklassificeringsmetoder eller simuleringsmetoder?”) och kvalitet (i termer av 
metoder som är tillräckligt väl förklarade, som sannolikt kan reproducera samma resultat och utan 
uppenbara svagheter). Efter urvalet återstod endast sex artiklar som användes för de 
forskningsfrågor som skulle besvaras.  

2.4 Resultat: Sverige 1994–2014, tre 

teknikområden 
Här redovisas resultaten av den första delstudiens analys som gäller kunskapsutvecklingen kring 
trästommars tekniska prestanda i Sverige 1994–2014 och där svar har sökts på frågan om vilka 
utmaningar och lösningar som har funnits vad gäller att möta byggreglernas krav på brandskydd, 
bärförmåga, stadga och beständighet, samt bullerskydd vid byggande av trähus. 

Först redovisas kunskapsuppbyggnaden när det gällt att möta kraven på brandskydd, därefter ges 
en sammanfattning av dessa resultat. På motsvarande sätt redovisas kunskapsuppbyggnaden när 



 

24 

 

det gällt att möta kraven på bärförmåga, stadga och beständighet först utförligt och sedan i 
sammanfattad form. Slutligen redovisas respektive sammanfattas kunskapsuppbyggnaden när det 
gällt att möta kraven på bullerskydd. 

2.4.1 Brandskydd 

Delkapitlet om brandskydd inleds med en beskrivning av brandskyddskraven från 1994 och dess 
utmaningar samt tidiga tolkningsosäkerheter vad gällde brandavsnittet i Boverkets byggregler 
(BBR). Det senare ledde fram till förtydligande skrivningar i den reviderade version som började 
gälla 2012.  

Ett antal utmaningar som gällt de funktionsbaserade kraven på en övergripande nivå, alternativt 
gällt flera av kraven, tas sedan upp. Exempelvis behandlas här olika aktörers tolkningar av kraven 
samt skillnader i länders regler. Därefter behandlas utmaningar och lösningar för att möta kraven 
på bärförmåga vid brand respektive kraven på skydd mot uppkomst och spridning av brand. 

2.4.1.1 Översikt över krav och vägledningar 

I figur 2 ges en översikt över de funktionsbaserade brandkraven i de svenska byggreglerna vilka 
sedan 1994 är knutna till europeiska direktiv och förordningar. 

Byggproduktdirektivet (Construction Products Directive, CPD) och sedermera 
byggproduktförordningen (Construction Products Regulation, CPR) har bägge innehållit ett 
grundläggande krav på byggnadsverks säkerhet vid brand, förtydligat i fem punkter som beskriver 
vilka funktioner som ska uppfyllas: 1) Byggnadsverkets bärförmåga kan antas förbli intakt under 
en bestämd tid, 2) Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden begränsas 
3) Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas, 4) Personer som befinner sig i 
byggnaden kan lämna den eller räddas på annat sätt och 5) Räddningsmanskapets säkerhet 
beaktas. Dessa är införlivade i svenska byggregler enligt figuren. 

Generellt är funktionsbaserade krav inte detaljstyrande eller absoluta och det finns olika sätt att 
uppfylla dem. När kraven var nya uppstod ett behov av vägledning till hur kraven kunde 
uppfyllas i praktisk tillämpning. Utöver denna allmänna utmaning som gällde oavsett 
stommaterial så var flervåningshus av trä en ny byggnadstyp där branschpraxis ursprungligen 
saknades. Rapporter, artiklar och handböcker som är underlag för denna syntes tog fram 
kunskaper och vägledningar dels för att uppfylla funktionskraven allmänt/i sin helhet, dels (och 
främst) för att uppfylla de krav som hade specifik koppling till att stommen var av trä. Starkast 
koppling till att stommen var av trä hade kraven på att ”Byggnadsverkets bärförmåga kan antas 
förbli intakt under en bestämd tid”, ”Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden 
begränsas” och ”Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas”. 

Några exempel på studier som har genomförts, frågor som har rests och vägledningar som tagits 
fram för generella funktionskrav (I), för bärförmåga (II) och för begränsad spridning av brand 
(III) listas efter figur 2. Kategorierna I, II och III är markerade med ramar i figuren. 
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Figur 2: Kraven i byggreglerna och hur de förhöll sig till lagstiftningen och europeiska direktiv. 
Figuren är en bearbetning av en översiktsfigur i Boverket (2011) 
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I. Att för träbyggnader möta de generella funktionskraven gällande brand 

• Handböcker utarbetades som gav stöd för dem som skulle säkerställa brandskydd för 
träbyggnader i Norden. Handboken Brandsäkra trähus kom i tre upplagor 1999, 2002, 
2010 och upplagorna benämns nedan Brandsäkra trähus 1, Brandsäkra trähus 2 och 
Brandsäkra trähus 3. (Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 2012) En handbok utvecklades också för användning inom Europa,  
Fire safety in timber buildings (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2010). 

• Erfarenheter av aktivt brandskydd (sprinkler) hämtades utomlands. (Alsmarker 1993, 
Nordic Wood 1997, Stehn m. fl.  2008) 

• Forskning gjordes på brandbeteende hos träkonstruktioner genom studier av fullständiga 
brandförlopp. Flera aspekter studerades som tid- temperaturförlopp för träregelväggar 
studerades vid provning, sambandet bärförmåga vid brand och tid – för standardbrand 
och parametrisk brand, förkolningsdjup m. m.  (Östman 1997)  

• Studier uppmärksammade behov av tidig och god samverkan mellan alla byggaktörer och 
myndigheter för att undvika fördyrande korrigeringar efter (Nordic Wood 1997) 

• Studier uppmärksammade skillnader i regler mellan europeiska länder (Nordic Wood 
1997, Östman & Källsner 2011) 
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• En riskbedömningsmetod utvecklades. (Karlsson 2000) 
• Forskare uppmärksammade utmaningar med att brandkraven tolkas olika och/eller att 

brandskyddet tagit byggprojekt lång tid att lösa. Ovana att tolka kraven samt varierande 
tillämpning över landet rapporteras. (Sardén 2005, Stehn m. fl.  2008, Rosenkilde m. fl. 
2008, Östman m. fl.  2008) 

• En rapport belyste att det fanns stora skillnader i nationella brandskyddsregler i Europa. 
(National building regulations in relation to multi-storey wooden buildings in Europe 
2011) 

• En studie uppmärksammade brister i brandskyddsdokumentationer och gav råd (Östman 
2012, Östman & Schmid 2014). 

• Den tidigare utvecklade riskbedömningsmetoden (Karlsson 2000) redovisas efter det att 
Boverkets reviderat byggreglerna 2012 som en del av analytisk dimensionering i 
Brandsäkra trähus 3 (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). 

• Östman & Schmid (2014) upplyser om ny klass för byggnader högre än 16 våningar från 
år 2012. Klassen heter Br0 och författarna uppmärksammar att brandskyddet för Br0 
kräver analytisk dimensionering. 

II. Krav på träbyggnaders bärförmåga vid brand kunde uppfyllas med dimensionering genom 
klassificering eller dimensionering med hänsyn till naturligt brandförlopp 

• Information förmedlades om att det finns (vissa) likheter mellan gammal och ny 
klassificering och det finns redan brandprovade byggkonstruktioner som kan uppfylla 
vissa av de nya kraven. (Alsmarker 1993, Eriksson 1995, Nordic Wood 1997) 

• Råd gavs om hur man kan tänka för att optimera brandskyddet genom att utformningen 
(Eriksson 1995) 

• Ett omfattande provningsprogram genomfördes i syfte att ta fram:  
- samband mellan bärförmåga vid brand och tid för standardbrand resp. 

parametrisk brand  
- studier av förkolningsdjup som funktion av tid och olika faser: skyddsfas före 

förkolning, skydd från kvarvarande skivor/begränsat skydd, förkolning efter 
skivbortfall 

- beräkningsmetoder för bärförmåga vid brand. En empirisk beräkningsmodell 
skulle innehålla: inbränningsdjup som funktion av termisk påverkan, 
reduktionskoefficient för hållfasthet och E-modul samt inverkan av skyddande 
beklädnader. (Östman 1997) 

• Nya beräkningsmetoder utvecklades för dimensionering med avseende på bärförmåga av 
lätta sammansatta väggar och bjälklag och massivträelement av spikade eller tvärspända 
plattor (ej korslimmade). Metoderna fanns ej i byggreglerna och var baserade på 
omfattande provningar och beräkningar utförda inom Trätek. Genomräknade exempel 
redovisades. (Östman 2002a). 

• Metoder för beräkning av brandmotstånd hos bärande konstruktioner enligt Eurokod 5 del 
1–2 redovisades med genomräknade exempel. Dessutom nya metoder som ej fanns med i 
eurokoderna, bland annat för massivträ och I-balkar. (SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 2012) 
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III. Krav på träbyggnaders förmåga att skydda mot uppkomst och spridning av brand 

• Additionsmetoden redovisades, en metod för beräkning av brandmotstånd (Norén 1994, 
Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012) 

• Exempel gavs på konstruktioner som uppfyller kraven (Nordic Wood 1997, Nordic Wood 
1999, Östman 2002a, Stehn m. fl.  2008) 

• Brandprovningar för brandsäkra takkonstruktioner genomfördes och råd gavs om 
exempelvis vikten av att hindra brandspridning till vindar genom ventilationsöppningar 
(Östman 1997) 

• Studier av brandförlopp för fasader genomfördes med hjälp av brandprovning och 
identifikation av effektivaste brandskyddsåtgärder gjordes. Förslag gavs till kravkriterier. 
(Östman 1997) 

• Risker uppmärksammades och råd gavs om åtgärder kopplat till detaljutformning 
(Alsmarker 1993, Nordic Wood 1997, Nordic Wood 1999, Östman 2002a, Jarnerö 2008) 
och några specifika områden som togs upp var: 

- Brandstopp i hålrum. 
- Vindar.  
- Tak och takfot.  
- Balkonger, loftgångar, trappor.  
- Trä som synligt ytmaterial. 
- Möjlighet att bygga med träfasader. 

• Resultat av brandprovning och klassificering av byggprodukter enligt europeiska 
standarder redovisades (Östman & Mikkola 2006) 

• Studier av beständighet hos brandskyddet i brandskyddade träprodukter redovisades 
(Östman & Tsantaridis 2006) 

• En förbättrad metod för att beräkna brandmotstånd redovisades med genomräknade 
exempel. (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012) 

II & III Träbyggnaders bärande och avskiljande förmåga vid brand 

• Forskare uppmärksammade skillnaderna hos brandklassade konstruktioner i USA och 
Sverige, där svenska konstruktioner blev grövre. (Eriksson 1995, Norén 1996) 

• Konstruktioner med kända brandmotstånd i för bärande och avskiljande förmåga 
redovisades i en katalog för europeiska länder (Östman 2002b) 

• Exempel på konstruktioner som klarar byggreglernas krav redovisades (Gyproc Södra 
Building Systems 2003) 

Övrigt 

• En studie uppmärksammade risker med bristande brandskydd på byggarbetsplatser 
(Rosenkilde m. fl.  2008) 
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2.4.1.2 Utmaningar som gäller brandsäkerhet som helhet, eller som 
gäller flera av kraven 

2.4.1.2.1 Generell otydlighet och förtydligande 
Östman & Schmid gav i sin artikel ”Brandskydd i höga trähus” från 2014 en 
bakgrundsbeskrivning till det högre trähusbyggandet.  De konstaterade att EU med 
byggproduktdirektivet 1988 antog en ny syn på byggmaterial med avseende på brandsäkerhet. 
Obrännbarhet blev inte längre ett nödvändigt krav. Sverige var ett av de första länderna i Europa 
att implementera byggproduktdirektivet i sina byggregler och man kunde nu bygga hur högt som 
helst i trä förutsatt att byggnormens krav uppfylldes. Kunskapsluckorna gällande hur kraven 
skulle uppfyllas var stora menade Östman och Schmid. Nordiskt samarbete startade och 
handböcker togs fram. Den första versionen av handboken Brandsäkra trähus kom 1999 och den 
tredje versionen 2012. Byggandet fram till 2014 hade främst avsett flerbostadshus, men även 
andra hustyper hade byggts. Europeiskt samarbete hade bedrivits, men det fanns fortfarande stora 
skillnader både inom Norden och inom Europa. (Östman & Schmid 2014) 

Utöver bristen på kunskap om hur brandkraven skulle uppfyllas med ny träbyggnadsteknik fanns 
en generell tolkningsutmaning oberoende av stommaterial. När de nya funktionskraven infördes i 
Sverige med BBR 94 uppstod problem med otydlighet i byggreglerna och svårigheter att tolka 
kraven och hur de kunde uppfyllas. Boverket (2011) uppmärksammade detta i en 
konsekvensutredning. Man konstaterade att avsnittet om brand i de svenska byggreglerna BBR 
var det som orsakade störst osäkerhet vad gällde tolkning. Boverket nämnde ett avhandlingsarbete 
från 2005 som visade att det var allt för stor variation i nivån på brandskyddet för nya byggnader. 
Boverket konstaterade att det fanns en risk att byggnader uppfördes som inte uppfyllde det 
övergripande kravet på brandsäkerhet. Det fanns ett stort behov av förtydliganden. En 
omarbetning av brandavsnittet i BBR gjordes och trädde i kraft 2012. 

I den reviderade BBR förtydligades att kraven kunde uppfyllas antingen genom ”analytisk 
dimensionering” (de övergripande kraven verifieras med vetenskapligt dokumenterade metoder) 
eller ”förenklad dimensionering” (genom att följa de allmänna råden i byggreglerna). Detta hade 
varit möjligt hela tiden, men det blev nu tydligare. Information infogades om hur verifiering av 
kraven kunde uppfyllas. En vägledning till analytisk dimensionering publicerades.  

2.4.1.2.2 Hjälpmedel för analytisk branddimensionering 
I litteraturen om brand och träbyggande som ingår i denna studie förekommer råd om alternativ 
till förenklad dimensionering redan före 2012, men i litteratur som publicerats efter att Boverket 
reviderat byggreglerna 2012 blev det tydligare vilka av råden som avsåg analytisk 
dimensionering. 

Ett exempel på hjälpmedel för analytisk dimensionering är Indexmetoden, en 
riskvärderingsmetod. Den presenterades redan 1999 (Nordic Wood 1999) och behandlades sedan 
utförligare av Karlsson (2000) och Östman (2002a). År 2012 presenterades Indexmetoden som en 
möjlig del i en analytisk dimensionering (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Metoden 
utmynnade i ett riskindex för en byggnad: ett slags betyg, där ett lågt tal speglade låg risk, det vill 
säga hög brandsäkerhet. Handböcker presenterade genomräknade exempel (Östman 2002a, SP 
Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Genom att tillämpa metoden blev det möjligt att 
verifiera att brandsäkerheten med avseende på säkerhet för människors liv och egendom var lika 
hög i byggnader med trästomme som i andra typer av byggnader. Det blev möjligt att jämföra 



 

29 

 

säkerhetsnivåer för olika byggnader och att jämföra med en acceptabel risk. Indexmetoden 
uppgavs vara snabbare att utföra än andra typer av riskvärderingar (Östman 2002a). 

2.4.1.2.3 Skillnader i tolkning av kraven hos aktörer och i olika kommuner 
En utmaning handlade om hur brandkraven för träbyggnader skulle tolkas. Olika tolkningar 
gjordes av olika aktörer och kunde få följder för ekonomin och tidsåtgången i byggprojekt. En 
huvuddiskussion för byggprojektet Inre Hamnen i Sundsvall rörde skyddet mot brandspridning 
från balkonger (Sardén 2005). Det verkade menade Sardén, som att brandsäkerhetsmyndighetens 
representant i Sundsvall och den tekniska experten på brandskydd i trähus från Trätek hade olika 
uppfattning. Den tekniska experten sade att sprinklersystemet i byggnaden var tillräckligt medan 
myndigheterna hävdade att det måste finnas sprinkler även på balkongerna. Det skulle ha blivit 
mycket dyrt, om det ens vore möjligt utan dubbla sprinklersystem. Lösningen blev att skydda 
balkongerna med en brandskyddsfärg (Sardén 2005). 

Vid byggandet av kvarteret Limnologen i Växjö var det problematiskt att göra gränsdragningen 
mellan de olika brandcellerna (Rosenkilde m. fl.  2008). En anledning var att konstruktionerna 
bestod av olika skikt (till skillnad från motsvarande delar i betonghus). Byggnadsdelarna med 
sina olika skikt kopplades i knutpunkter till varandra på ett sådant sätt att det inte enkelt kunde 
avgöras var i konstruktionen en brandgräns gick. Projekteringen av installationsschakten 
försvårades avsevärt på grund av detta. Rosenkilde m. fl. menade att det inte fanns en gemensam 
syn inom Sverige på de brandtekniska frågorna på detaljnivå. Det fördes olika resonemang på 
olika håll, och en lösning som var godtagen i en kommun riskerade att inte bli det i nästa. I en 
sammanfattning av samtliga utmaningar under hela projekteringsskedet för Limnologen menade 
Rosenkilde m. fl. att det svåraste för detta objekt var brandfrågorna, just eftersom uppfattningarna 
om hur man uppfyller kraven många gånger var motstridiga hos räddningstjänsten, 
brandkonsulten och övriga konsulter. En större samsyn i frågorna efterlystes. 

2.4.1.2.4 Olika regler i olika länder 
Brandreglerna skilde sig i de nordiska länderna vilket påverkade utformningen i hög grad. Man 
trodde inledningsvis att olikheterna skulle bli mindre i ett harmoniserat Europa (Nordic Wood 
1997). 

I en genomgång av europeiska länders byggregler 2011 blev huvudslutsatsen gällande byggregler 
för brand att det fanns stora skillnader i nationella brandskyddsregler när det gällde användning 
av trä i byggnader (Östman & Källsner 2011). Möjligheten att använda trä begränsades av lokala 
och regionala tolkningar av brandskyddsregler och kunskapsbrist i hela kedjan från regelförfattare 
till designer. Det fanns ett behov av erfarenhetsutbyte. Östman & Källsner trodde dock att 
vidareutveckling och tillämpning av nya teknologier för brandskyddsdimensionering och 
funktionsbaserad utformning skulle komma att underlätta en utökad och brandsäker användning 
av trä i byggnader.  

2.4.1.2.5 Brandskyddsdokumentation, kontroll och utförande 
Byggreglerna ställde krav på att en brandskyddsdokumentation upprättades, som visade hur 
föreskrifternas krav på byggnader och deras installationer skulle uppfyllas. För flervåningshus 
med trästomme kunde brandskyddsdokumentationen behöva ta hänsyn till speciella 
förutsättningar som var specifika för just dem eftersom det fanns skillnader och potentiella 
svårigheter med att bygga i trä jämfört med att använda andra material (Östman 2012). Även om 
vägledningar hade publicerats med råd om utformning av konstruktioner och produkter som 
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uppfyllde byggreglernas krav, så var flervåningshus i trä relativt nytt och kunskapen många 
gånger bristande. Samtidigt var kraven på detaljlösningar höga, vilket enligt Östman ökade 
behovet av dokumentation.  

För trähus var montering och installation avgörande för att garantera avsedd funktion (SP 
Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012, Östman 2013, Östman & Schmid 2014). Litteraturen 
tar exempelvis upp montering av isolering. Rätt typ av mineralull skulle användas och den 
behövde monteras noggrant och vara i direkt kontakt med träreglar för att garantera avsedda 
egenskaper. Tomma hålrum kunde leda till för tidig brandexponering av träet och för tidig 
förkolning och reducerat brandmotstånd. Detta var särskilt viktigt i vindsutrymmen. Fästdon fick 
inte vara för korta så att skyddande skivbeklädnad föll av för tidigt vid brand. Kontrollen kunde i 
många delar endast ske under byggtiden. Kvaliteten måste kontrolleras noggrant av den ansvarige 
entreprenören. 

Mot bakgrund av hur viktig kontrollen och dokumentationen var så gjordes en studie där ett stort 
antal brandskyddsdokumentationer för höga trähus bedömdes (Östman 2012). Analysen visade att 
det fanns en relativt god kunskap om hur brandskyddsdokumentation skulle utföras men att det 
också fanns brister. Det slarvades med delar av dokumentationen. Ofta utelämnades de punkter 
som var särskilt viktiga i träbyggnader, som skydd mot brandspridning mellan brandceller, 
brandtekniska installationer, kontroll och egenkontroll. Bland det mest allvarliga var att alltför få 
brandskydds-dokumentationer beskrev var olika brandstopp var placerade och hur de var 
utformade. En anledning trodde Östman, kunde vara att byggherren hade valt ett konsultbolag 
som hade lämnat lägst pris. Ett inneboende problem var att byggherren ytterst hade ansvaret för 
att brandskyddsdokumentation upprättas men inte själv hade kompetensen. Det kunde leda till att 
man oriktigt förlitade sig på att brandskyddsdokumentationen var heltäckande. Det behövdes en 
självsanering i branschen (Östman 2012, Östman & Schmid 2014). Rekommendationer för 
brandskyddsdokumentationer av höga trähus presenterades i Brandsäkra trähus 3. (SP Sveriges 
tekniska forskningsinstitut 2012) 

Östman och Schmid (2014) menade att en tredjepartskontroll var nödvändig för större byggnader. 
Ansvarsfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna skulle vara klart uttalad och 
kommuniceras och förankras tidigt i byggprojektet. 

Även Östman och Stehn (2014) poängterade att brandskyddsbeskrivningar och 
brandskyddsdokumentationer måste inkludera de punkter som är särskilt viktiga för den aktuella 
byggnadstypen och takkonstruktionen. Kontroll på byggarbetsplats skulle göras för att säkerställa 
att detaljlösningar verkligen utförts som projekterat. Övergripande tredjepartskontroll 
rekommenderades. 

2.4.1.2.6 Begränsad erfarenhet av sprinkler och uppmaningar om ökad användning 
I början av 1990-talet var sprinkler enligt Alsmarker (1993) ytterst sällsynt förekommande i 
bostadshus i Sverige. Han menade att det största problemet med att använda sprinkler var att det 
saknades erfarenhet av dem hos projektörer och entreprenörer. Sprinkler och automatiskt 
brandlarm kunde dock innebära att konstruktioner kunde förenklas eftersom man då fick göra 
avsteg från vissa krav på konstruktionerna. Brandförsäkringspremien kunde också bli lägre. 
Alsmarker förmedlade kunskaper från USA och Kanada och menade att sprinkler där i de flesta 
delstater var ett krav i byggnader med fler än två våningar oavsett stommaterial. I vissa delstater 
var det krav på sprinkler även för villor. Systemen med sprinkler i bostäder kallades ”residential 
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sprinklers” och var betydligt enklare än de sprinklers vi hade i Sverige för butiker och industri. 
Avsikten var att rädda liv snarare än att rädda fastigheten. Rördragning underlättades av att man 
använde plaströr men ungefär samma dimension som avloppsledningarna. De kunde oftast 
anslutas direkt till befintligt vattenledningsnät så att man slapp dyra vattenreservoarer. Någon 
motsvarighet till ”residential sprinklers” fanns inte i Sverige vid den tiden enligt Alsmarker som 
menade att den allmänna uppfattningen var att det var för dyrt med sprinkler. En kritik som hade 
framförts var att anläggningen behöver underhållas och att det hade hänt att sprinklerhuvuden inte 
fungerat vid brand. Det var därför bättre med passivt brandskydd enligt vissa. Dock hade det visat 
sig att sedan krav på sprinkler införts i Kanada så hade man där sett en påtaglig minskning av 
dödsoffer i lägenhetsbränder (Alsmarker 1993).  

Rapporter och handböcker förespråkade sprinkler för bostadshus i Norden och uppmärksammade 
att de räddade liv genom att skydda mot övertändning av lägenheter (Nordic Wood 1997, Östman 
2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Med sprinkler kunde också flammor ut från 
fönster minskas så att träfasader kunde tillåtas.  

Stehn m. fl. (2008) beskriver det som tidskrävande för tidiga träbyggnadsprojekt att komma fram 
till hur brandskyddet skulle utformas med hjälp av sprinkler. För byggprojektet Limnologen i 
Växjö hade brandfrågorna kommit upp redan i planeringsskedet (Rosenkilde m. fl. 2008). Man 
diskuterade boendesprinkler och tekniska byten och möjligheten att göra en brandteknisk 
analytisk dimensionering istället för att uppfylla kraven med hjälp av klassificeringssystemet. 
Med boendesprinkler menade man att brandförloppet förändrades och att man borde kunna 
använda mindre brandskyddande skikt och andra ytklasser än vad klassificeringssystemet 
föreskrev. Möjligheten att simulera brand i en byggnad med olika material och konstruktioner 
uppgavs vara begränsade vid den här tidpunkten. Ett brandseminarium hölls med närvaro av 
arkitekt och beställare, räddningsverket, kommunens VA-avdelning och SP Trätek. Två tekniska 
byten kom till stånd tack vare valet att installera boendesprinkler. Dels fick fasaden på den södra 
långsidan träpanel, dels utfördes undersidan på balkongerna med synligt trä. Under 
projekteringsskedet lyftes vid upprepade tillfällen frågan om att få tillgodoräkna mer av 
boendesprinkler, som till exempel mindre brandskyddande skikt och mildare krav på brandskydd 
för installationerna eftersom sprinkler ändrar brandförloppet. (Rosenkilde m. fl. 2008) 

2.4.1.3 Att möta kraven på bärförmåga vid brand för träbyggnader 

2.4.1.3.1 I teorin fanns två sätt att dimensionera, i praktiken bara ett 
De nya funktionsbaserade byggreglerna gav, som nämnts, friheter när det gällde olika sätt att 
säkerställa brandsäkerhet för en byggnad. När det gällde möjligheterna att säkerställa bärförmåga 
vid brand var det inledningsvis inte möjligt att fullt ut utnyttja friheterna. 

Byggreglerna gav möjlighet att dimensionera byggnaden på två sätt: antingen med vad som 
kallades dimensionering genom klassificering eller med dimensionering baserad på naturligt 
brandförlopp. Dimensionering genom klassificering innebar att man utgick från en indelning av 
byggnader och byggnadsdelar i olika klasser och på så sätt fick kraven på bärförmåga 
specificerade i tid i minuter. Kravnivån berodde av bland annat byggnadens höjd, storlek och 
användning. Exempelvis kunde kravet på väggar och bjälklag i ett bostadshus med 4 våningar 
vara att de skulle behålla sin bärförmåga vid brand under 60 minuter. Då förutsattes att branden 
var en så kallad standardbrand. 



 

32 

 

Dimensionering med hänsyn till naturligt brandförlopp innebar att konstruktionens bärförmåga 
under brand fick bestämmas utifrån en modell av brandförloppet där brandrumstemperaturen 
baserades på bland annat tillgången på bränsle och syre i brandcellen (Alsmarker 1993). Men det 
fanns inte underlag för den senare metoden för trähus när normen infördes. I slutrapporten för 
forskningsprojektet Brandsäkra trähus från 1997 togs frågan upp (Östman 1997). Man menade att 
det fanns problem med att beräkna tid-temperaturförloppet i lätta konstruktioner och att de 
befintliga modellerna främst var baserade på tunga betongkonstruktioner. Ett examensarbete hade 
utförts men frågan var ännu inte klarlagd. 2002 konstaterades i Brandsäkra trähus 2 att ”Det finns 
för närvarande inte tillräckligt underlag för att modellera och utföra beräkningar för 
träkonstruktioners brandmotstånd och bärförmåga vid naturliga brandförlopp. I denna skrift 
behandlas därför endast dimensionering genom klassificering, d v s det förutsätts standardbrand, 
…” (Östman 2002a, s. 33). Ingen av de funna källorna från perioden 2002–2014 tar heller upp 
metoder för dimensionering med hänsyn till naturligt brandförlopp.  

2.4.1.3.2 Dimensionering genom klassificering  
Det sätt som i praktiken gällde för att dimensionera byggnadsdelars brandmotstånd under den 
studerade perioden var dimensionering genom klassificering. För att bevisa att kraven var 
uppfyllda fick man enligt byggreglerna använda antingen provning eller beräkning eller en 
kombination av provning och beräkning. 

Det fanns vid starten för det högre träbyggandet 1994 konstruktioner vars bärförmåga vid brand 
var känd, eftersom tidigare normer hade innehållit liknande krav (Alsmarker 1993). Det var 
tillverkaren som hade bevisbördan. Information om vilka konstruktioner som var godkända kunde 
projektörer få via så kallade godkännandelistor och hos byggvaruleverantörer (Eriksson 1995, 
Östman 2002a). Samma konstruktioner som användes som bärande (respektive avskiljande) 
väggar i bottenvåningar på tvåvåningshus kunde alltså i princip användas i fyravåningshus enligt 
Eriksson (1995). En skillnad i utformningen av konstruktioner för högre hus mot de tidigare 
uppförda tvåvåningshusen var att inklädnaden av väggreglar med brandskyddande skivor kunde 
behöva ökas för att lastnivåerna ökade. 

För Wälludden i Växjö (4 och 5 våningar, byggt 1995–1996) dimensionerades byggnadernas 
bärförmåga vid brand på grundval av klassificering (Nordic Wood 1997). Enligt byggreglerna 
skulle vertikalt och stomstabiliserande bärverk i byggnad med 3–4 våningsplan uppfylla R60 (det 
vill säga behålla bärförmågan under 60 minuter vid standardbrand) och i byggnad med 5–8 
våningar uppfylla R90 (behålla bärförmågan 90 minuter vid standardbrand). För bjälklag 
föreskrevs R60 upp till och med 8 våningsplan. Man arbetade med passivt brandskydd, det vill 
säga med de inbyggda materialen (till skillnad från aktivt brandskydd som exempelvis sprinkler). 
För ytterväggarna uppfylldes kraven exempelvis med två gipsskivor, en tjockare så kallad 
brandgipsskiva mot installationslagret och en normal gipsskiva mot stommen. Spridning av brand 
och brandgaser inuti konstruktioner förhindrades genom brandstopp i brandcellsskiljande delar. 
Brandstoppen hos Wälludden utgjordes av massiva träreglar som placerades vinkelrätt mellan 
reglar och bjälkar (Nordic Wood 1997). 

För Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006-2009) fanns vissa utmaningar med att komma 
fram till brandskyddslösningar, men den del av brandskyddet som handlade om brandklassning av 
delar var inte problematisk (Rosenkilde m. fl.  2008). 
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I litteraturen kunde projektörer finna information både om hur kraven på brandskydd var 
formulerade och hur man kunde hitta godkända lösningar. Brandsäkra trähus 1, 2 respektive 3 
innehöll sådan information (Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 2012). 

Det fanns svårigheter att använda andra länders lösningar - en konstruktion som var tillåten i ett 
land behövde inte nödvändigtvis vara tillåten i ett annat. Östman (2002b) gjorde en 
sammanställning av tillgängliga data över brandmotstånd hos väggar och bjälklag baserat på 
befintlig dokumentation i fjorton europeiska och fyra utomeuropeiska länder. Rapporten 
uppmärksammade att träkonstruktionerna i översikten hade mycket varierande sammansättning. 
Ingående material och konstruktioners utformning baserades ofta på nationella definitioner, 
traditioner och godkännanden. Det framgick enligt samma studie tydligt att många länder hade 
tillgång till mycket begränsad dokumentation av brandmotstånd hos träkonstruktioner. 
Konstruktioner med höga brandmotstånd saknades ofta. Maximalt tillgängligt brandmotstånd var 
i flertalet länder 30 eller 60 minuter, men det fanns exempel på högre brandmotstånd i några 
länder, särskilt utanför Europa.  

Svenska dimensioneringshandledningar för brandskydd ledde till förhållandevis dyra 
konstruktioner menade Eriksson (1995). Han visade i ett avsnitt om utvecklingsmöjligheter 
exempel på hur man kunde optimera hela byggnadsstommen till bibehållen skyddsnivå med 
minimerade brandskyddsåtgärder. 

2.4.1.3.3 Grövre konstruktioner i Sverige än i USA trots liknande brandkrav 
Vissa erfarenheter hämtades inledningsvis från USA där man hade byggt högre hus med 
trästomme länge. Inför tidiga svenska byggprojekt som Orgelbänken i Linköping (4 våningar, 
byggt 1995) genomfördes förstudier i USA för att knyta kontakter och fånga upp erfarenheter och 
kunskaper om flervånings träbyggande (Nordic Wood 1997). År 1997 uppfördes enligt Nordic 
Wood uppskattningsvis 90 % av alla bostadshus i Nordamerika med upp till fem våningar med 
bärande stomme av trä. Byggnadstekniken påminde om den som användes i mer än 90 % av 
svenska småhus: en träregelstomme med väggar av stående reglar och bjälklag av ca 250 mm 
höga balkar (Nordic Wood 1997). Ingen oroande statistik vad gällde brand hade kommit därifrån. 
Stommen skyddades med gips både i Sverige och USA och man hade i princip samma krav på 
brandmotstånd (Eriksson 1995). 

Brandklassade konstruktioner i Sverige visade sig dock få grövre dimensioner och innehålla mer 
gips och ge förhållandevis dyra konstruktioner. En tidig gissning var att det kunde bero på 
antingen sämre gips i Sverige, osäkra konstruktioner i USA eller konservativa metoder och 
kriterier för att bedöma brandmotstånd i Sverige (Eriksson 1995). Norén fördjupade sig i frågan 
1996. Han gjorde en sammanställning av brandklassade träkonstruktioner från USA och Kanada 
och jämförde med motsvarande svenska konstruktionslösningar med svenska produkter. Studien 
omfattade bärande väggar och bjälklag. Jämförelsen bekräftade att många konstruktioner som var 
brandklassade i USA och Kanada inte uppfyllde motsvarande krav enligt en svensk klassificering 
och med svenska produkter. Det var oklart vad skillnaderna berodde på, men ett antal troliga 
förklaringar presenterades. En orsak till att väggkonstruktioner som uppfyllde kravet på 120 
minuters brandklass i USA endast klarade REI 60 (de bevarade sin bärande och avskiljande 
förmåga i 60 minuter) enligt de svenska kraven kunde vara att de belastades olika vid 
brandprovningen. I Sverige belastades varje vägghalva var för sig, vilket gav mindre möjlighet till 
lastomlagring och därmed lägre brandmotstånd än om hela väggen skulle ha belastats. Andra 
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troliga orsaker var: skilda belastningsnivåer vid brandprovning och skillnader i trycknivå i ugn. 
Dessutom var många amerikanska brandklassningar baserade på gamla provningar och 
konstruktionerna kan ha innehållit andra material än vad som användes på 1990-talet. (Norén 
1996). 

2.4.1.3.4 Beräkningsmetoder utvecklades som kunde minska behovet av brandprovning 
Trä är brännbart, men grova delar sådana de förekommer i byggnader har ett förutsägbart 
brandbeteende och dimensioner på byggnadsdelar med tillräckligt brandmotstånd kan numera 
förutsägas med beräkningar. Vår tolkning av källorna är att det under den första tiden med 
flervånings träbyggande i stor utsträckning krävdes brandprovning under belastning för att 
verifiera att nya konstruktionslösningar klarade brandkraven. Av litteraturen framgår att 
beräkningsmetoder inte fanns framme för alla typer av konstruktioner 1994 utan utvecklades 
efterhand. Eftersom provning är en dyr och omständlig dimensioneringsmetod var utvecklandet 
av beräkningsmetoder väsentligt.  

Ett underlag för beräkningsmodeller togs fram i projektet Brandsäkra trähus. Omfattande 
brandprovningar gav grundläggande förståelse för brandförlopp i trähus och fenomenet 
förkolning (Östman 1997).  

Till första och andra upplagan av Brandsäkra trähus (1999 respektive 2002) hade 
beräkningsmetoder utvecklats för dimensionering med avseende på bärförmåga för lätta 
konstruktioner och för tvärspända och spikade massivträkonstruktioner (Nordic Wood 1999, 
Östman 2002a). Beräkningsgång och genomräknade exempel redovisades. Metoden tog hänsyn 
till att en träkonstruktions tvärsnitt reduceras vid brand till följd av förkolning och att styvhet och 
hållfasthet minskar. Vid tiden för publicering av den andra upplagan av handboken hade metoden 
inarbetats i Eurokod 5. En utveckling skedde och det blev efterhand möjligt att dimensionera fler 
typer av konstruktioner med beräkningar. I den tredje upplagan av handboken (2012) återgavs 
såväl metoder inarbetade i Eurokod 5 som helt nya metoder. Det fanns nu beräkningsmetoder för 
korslimmat trä och lättbalkar, något som inte funnits förut, och handboken visade genomräknade 
exempel (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). År 2012 publicerades en studie som 
undersökte metoden med reducerat tvärsnitt och föreslog vissa justeringar (Klippel m. fl. 2012). 

2.4.1.4 Utmaningar kopplade till kraven på skydd mot uppkomst och 
spridning av brand 

2.4.1.4.1 Hindra spridning mellan brandceller: konstruktioner med avskiljande förmåga 
Byggreglerna ställde krav på skydd mot brandspridning i och mellan byggnader. För att skydda 
mot brandspridning inom byggnader var brandteknisk indelning en viktig generell åtgärd som 
innebar att väggar och bjälklag uppfyllde krav på avskiljande förmåga vid brand (Östman 2002a). 
Det gav en uppdelning i brandceller, varifrån branden inte kunde spridas till andra brandceller 
under en föreskriven tid, tex 30 eller 60 minuter.  

Med avskiljande förmåga menades att väggar och bjälklag skulle vara täta mot genomsläpp av 
flammor och gaser och vara så värmeisolerande att temperaturen på den av brand opåverkade 
sidan inte medförde risk för brandspridning. Byggnadsdelen kunde dimensioneras genom 
klassificering. Det innebar att den skulle utformas så att den upprätthöll sin avskiljande funktion 
under den tidsperiod som angavs i byggreglernas krav på brandteknisk klass för byggnadsdelar. 
Alternativt kunde byggnadsdelen dimensioneras baserat på modell av naturligt brandförlopp. Det 
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senare var inte möjligt för träkonstruktioner åtminstone fram till 2002 eftersom underlag för en 
sådan modell saknades. (Östman 2002a) 

Att kraven var uppfyllda skulle visas genom provning och/eller beräkning. Precis som för kraven 
på bärförmåga gällde att det vid starten för byggandet av högre hus i Sverige 1994 fanns 
konstruktioner som klarade kraven på avskiljande förmåga och som kunde återfinnas i 
godkännandelistor och hos leverantörer. Brandsäkra trähus 1, 2 och 3 visade utformningar med 
kända egenskaper (Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
2012). Den tidigare nämnda sammanställningen av brandmotstånd hos träkonstruktioner av 
Östman (2002b) omfattade också avskiljande väggar och bjälklag.  

Ursprungligen fanns begränsat med beräkningsmetoder. En metod som skulle vara enkel och 
praktiskt användbar för att beräkna brandmotståndet hos avskiljande icke bärande träregelväggar 
presenterades av Norén (1994). Den kallades additionsmetoden och innebar att brandmotståndet 
hos olika materialskikt adderades. Metoden inarbetades i Brandsäkra trähus 1 och 2 och en mer 
utvecklad och komplex variant presenterades i tredje upplagan av handboken. En variant av 
metoden fanns då också i Eurokod 5 (Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP 2012). 

2.4.1.4.2 Hindra spridning inom brandceller: möjlighet att använda trä i ytskikt 
Krav på skydd mot brandspridning inom en brandcell innebar att material i väggar, tak och golv 
skulle ha vissa egenskaper. De skulle exempelvis vara svåra att antända, inte medverka till snabb 
brandspridning, inte deformeras vid ringa brandpåverkan, falla ned eller smälta och droppa. För 
att verifiera att kraven uppfylldes kunde produkter som bevisats tillhöra olika definierade klasser 
användas. (Boverkets byggregler BBR 94:1 BFS 1993:57) 

Handböcker och rapporter informerade om vilka klasser som fanns vid olika tidsperioder, vilka 
brandprovningsmetoder och standarder som låg bakom, och vilka klassade material och produkter 
som fanns. Som exempel fanns för ytskikt under 1990-talet nordiska ytskiktsklasser I-III, där I 
var den högsta (med bäst brandtekniska egenskaper). Efterhand utvecklades ett gemensamt 
europeiskt system och från 2002 infördes europeiska klasser (Euroklasser) i nordiska byggregler. 
Klasserna var A-F där A var bäst och gällde obrännbara material. Bokstäverna A-F betecknade 
”huvudklasser”. Ytterligare indelning gjordes i rökklass s1-s3 och droppklass d0-d2. Litteraturen 
informerade om vilka klasser olika produkter som träpanel och träbaserade skivor tillhörde och 
beskrev hur exempelvis användning av sprinkler påverkade byggreglernas krav på ytskikt. 
(Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012) 

Kraven på synliga träytor kunde vara svåra att uppfylla (Östman & Schmid 2014). För synligt trä 
ställdes krav som kunde innebära att sprinklerinstallation eller skyddsbehandlat trä behövdes.  

Avsteg kunde göras från byggreglernas föreskrifter eller allmänna råd om avstegen var förenliga 
med funktionskraven (Östman 2002a). För att göra det behövdes modeller för flamspridning och 
brandtillväxt hos byggnadsmaterial som de första åren inte var utvecklade.  

2.4.1.4.3 Möjligheten att använda träfasader 
Det var tveksamt med träpanel i högre byggnader oavsett stommaterial ansåg Alsmarker (1993). 
Synen på träfasader på högre byggnader har varierat mellan olika länder. År 2012 konstaterades 
att det fortfarande inte fanns något nordiskt eller europeiskt system för bedömning av fasaders 
brandegenskaper (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). 
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Under åren 1993–1997 gjordes studier inom forskningsprojektet Brandsäkra trähus för att förstå 
brandspridning längs fasader och undersöka möjligheten att använda trä (Östman 1997). Det 
utarbetades sedan rekommendationer som publicerades i handböckerna Brandsäkra trähus 1–3. 
Handböckerna gav stöd i hur man kunde verifiera brandsäkerhet med fasader av trä (Nordic 
Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Huvudprincipen var 
att beklädnadsmaterialets bidrag till brandspridning skulle begränsas. Träprodukter klassade med 
hjälp av klassificering utan vidare provning kunde användas och provning kunde göras enligt en 
särskild brandprovningsmetod kallad SP Fire 105. Fasadens brandegenskaper kunde utvärderas 
med brandteknisk ingenjörsvetenskap (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). 

2.4.1.4.4 De viktiga detaljutformningarna 
En spisbrand i ett studentbostadshus i Luleå hösten 2013 spred sig till vinden och vidare neråt i 
byggnaden och ledde slutligen till att hela byggnaden fick rivas. Östman och Stehn (2014) 
menade att byggnaden sannolikt uppfyllde byggnormens övergripande krav enligt Boverkets 
byggregler. Anledningen till att spisbranden ändå ledde till en totalskada var enligt författarna 
framförallt att flera detaljlösningar inte fungerade som avsett. 

Detaljutformningarnas betydelse för att brand inte ska uppstå och inte sprida sig mellan 
brandceller inom en byggnad eller från en byggnad till en annan har betonats under hela den 
studerade perioden, 1994–2014 (Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 2012, Östman 2012, Östman & Schmid 2014). Att åstadkomma 
byggnadstekniska detaljer har utpekats som en stor utmaning. Konstruktionsdetaljer måste 
utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet (Östman 2012). 

I forskningsprojektet Brandsäkra trähus 1993–1997 slogs tidigt fast att tre åtgärder var särskilt 
viktiga (Östman 1997): 1) Att använda så kallade brandstopp i brandcellsskiljande byggnadsdelar 
för att förhindra att brand sprids i hålrum inuti en konstruktion från en brandcell till en annan. 2) 
Att undvika ventilation vid takfot för att lindra brandspridning till vindsutrymmen. Särskilt viktigt 
är att undvika ventilationsöppningar rakt ovanför fönsterpartier i fasaden. Flammorna från en 
övertänd lägenhet hade visat sig nå två våningar upp oberoende av fasadbeklädnad. Ventilera i 
stället till exempel genom yttertaket. 3) Att sektionera vindar så att en eventuell brand begränsas.  

I första upplagan av handboken Brandsäkra trähus från 1999 (Nordic Wood 1999) redovisades 
erfarenheter och statistik som låg till grund för rekommendationer om brandsäkra detaljer. 
Statistik över brandorsaker och bränder i flervåningshus i trä fanns enligt Nordic Wood (1999) 
endast från USA där flervåningshus i trä var vanliga. Det handlade främst om bostadshus i 3–6 
våningar. Statistik från NFPA (National Fire Protection Association) citerades. Exempelvis gällde 
att 8 % av bränder som startade i bärverket berodde på elfel. Det borde sannolikt bli färre fall i 
Norden menade man eftersom träkonstruktioner med hålrum var ovanliga här. Otätheter stod för 
16 % av spridningsvägarna för rök i USA, vilket innebar att stor vikt lades i Norden vid tätningar. 
Brandspridning kunde bli mer omfattande i byggnader med brännbara konstruktioner i USA 
vilket också visade vikten av att undvika otätheter. Konstruktionerna i USA skiljde sig dock från 
dem som användes i nordiska länder: dels tilläts lättare konstruktioner i USA, dels var oisolerade 
konstruktioner med stora hålrum vanliga medan de knappast förekom alls i Norden.  

Erfarenheter från Norge (fortfarande enligt Nordic Wood) där man en längre tid hade erfarenhet 
av 3-våningshus av trä, visade att invändig rök- och brandspridning främst hade förekommit 
genom öppna eller otäta dörrar, rör- och kanalgenomföringar och schakt. Där utvändig 
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brandspridning hade skett var det via takkonstruktioner, fönster och hålrum i ytterväggar. För 
småhus visade statistiken att risken för dödsbränder var oberoende av stomsystem, men att de 
materiella skadorna kunde bli större med brännbar stomme. Dock var trähus i genomsnitt äldre 
vilket kunde ha påverkat statistiken. Från radhus i Norge var det känt att brandspridning till en 
annan brandcell till stor del skedde genom vind och/eller tak genom utvändig spridning. Inte i 
något fall hade det skett genom brandavskiljande väggar. Detta visade betydelsen av brandsäkra 
detaljlösningar.  (Nordic Wood 1999) 

2.4.1.4.5 Förebygga brand i hålrum med brandstopp 
Träkonstruktioner bestående av flera sammanfogade material kan innehålla hålrum och blir då 
känsliga för brandspridning inuti konstruktionen. Flera källor uppmärksammade att i äldre 
byggnader med hålrum och brännbar isolering av exempelvis kutterspån kunde krypande bränder 
bli förödande. Moderna konstruktioner kunde byggas säkra genom att håligheter försågs med 
brandstopp (Alsmarker 1993, Nordic Wood 1997, Östman 1997, Nordic Wood 1999, Östman 
2002a, Gyproc 2003, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Speciellt måste 
brandcellsavskiljande väggar och bjälklag förses med brandstopp där de ansluter till andra 
brandcellsskiljande konstruktionsdelar.  

Alsmarker (1993) hämtade erfarenheter från USA och visade exempel på utföranden som var 
vanliga där för att hantera risken för krypande bränder i hålrum. Det var brandstopp i bjälklag, i 
trappor, vid rörgenomföringar och vid möte mellan bjälklag och vägg. I den tredje upplagan av 
Brandsäkra trähus (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012) hade frågan inte minskat i 
betydelse. Ett stort antal exempel på brandstopp för olika utrymmen visades och brandrisker för 
olika typer av slutna utrymmen beskrevs. I handboken konstaterades att europeiska standarder för 
att prova och klassificera brandstopp saknades, men den europeiska organisationen för tekniskt 
godkännande (EOTA) hade riktlinjer för brandstopp för hålrum och ett femtiotal produkter hade 
fått tekniskt godkännande enligt de riktlinjerna. 

I en uppföljning av Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–2009) kontrollerades att 
brandskyddsåtgärder med exempelvis brandstopp i form av drevning mellan lägenhetsskiljande 
väggar genomfördes korrekt (Jarnerö 2008). Rapporten tog upp att en potentiell risk kopplat till 
sådana brandstopp kunde vara om en drevning skulle glömmas bort i montaget. Brandisolering 
och tätning av installationer och genomföringar i brandcellsgränser innebar mycket arbete. Risk 
för fel ökade då ställen som skulle tätas var svåra att komma åt och det var trångt om utrymme 
mellan brännbara delar i konstruktionerna. 

I den tidigare nämnda branden i ett studentbostadshus i Luleå 2013 visade en Östman och Stehns 
utredning (2014) att branden först spreds genom ventilationssystemet över spisen (trots att 
installationer ska vara dimensionerade så att brandspridning i och runt ventilationskanaler 
förhindras). Brandstopp mellan volymelementen uppfyllde sedan inte avsedd funktion.  Det fanns 
ingen dokumentation om hur funktionen hos de använda brandstoppen hade verifierats. Några 
brandstopp var inplastade vilket sannolikt hade lett till att brinnande droppar fallit ner i vertikala 
luftspalter och bidragit till brandspridning nedåt (Östman & Stehn 2014). 

2.4.1.4.6 Förebygga vindsbrand: undvik ventilation vid takfot och sektionera vindarna 
Risken för brandspridning via tak uppmärksammades av flera källor (Östman 1997, Nordic Wood 
1997, Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). 
Vindsbränder spreds ofta horisontellt över brandcellsgränser och ledde till stora skador, ofta 
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totalskada. Risken fanns för alla byggnader oavsett stommaterial, men konsekvensen av 
vindsbrand kunde enligt Östman (2002a) bli större för träkonstruktioner. Räddningstjänsten 
tvingades ofta låta hela taket brinna upp utan släckinsatser, vilket kunde leda till större skador i 
trähus än i betonghus. 

I slutrapporten för forskningsprojektet Brandsäkra trähus hade två av tre åtgärder som togs upp 
som särskilt viktiga för brandteknisk funktion med vindsbrand att göra (den tredje var brandstopp 
i brandcellsskiljande delar) (Östman 1997). Det gällde dels att undvika ventilation vid takfot för 
att hindra brandspridning till vindar (speciellt över fönster) dels att sektionera vindar så att 
eventuell brand begränsas. 

Risken för brandspridning till vindar via ventilationsöppningar tas sedan upp återkommande i 
litteraturen. Brand spreds ofta från fasaden (oberoende av fasadmaterial) via takfoten och 
ventilationsöppningar till takkonstruktion och vind. Handböckerna Brandsäkra trähus 1, 2 och 3 
slog fast att den ventilerade takfot som var vanlig hos småhus skulle undvikas i flervåningshus 
(Nordic Wood 1999, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). Lösningar 
omfattade bland annat tät takfot eller brandsäkra ventilationsöppningar. Brandklass för takfot 
skulle komplettera brandmotståndet hos övriga byggdelar så att den totala brandmotståndstiden 
från en brandcell till vinden kunde uppfyllas. I praktiken behövde takfotens avskiljande förmåga 
behållas 30 eller 60 minuter. 

Byggreglerna ställde inte krav på sektionering av vindar. En anledning kan vara att vindsbrand 
inte främst påverkade risken för förlorade människoliv utan snarare egendomsskyddet. I 
litteraturen rekommenderas däremot upprepade gånger att vindarna bör sektioneras – det vill säga 
delas in i sektioner av väggar och bjälklag som uppfyller krav på avskiljande förmåga vid brand 
(Nordic Wood 1997, Östman 2002a, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012).  

Vid byggandet av Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–2009) sektionerades vinden 
genom att takstolar över lägenhetsskiljande väggar kläddes med dubbla lager gips och eventuella 
hålrum fylldes med mineralull (Jarnerö 2008). Undersidan av råsponten på var sida takstolen 
försågs med gips. 

Bland rekommendationerna från Östman och Stehn som utredde brandorsaker till ett 
studentbostadshus i Luleå hörde att säkerställa att konstruktioner är utformade så att 
brandspridning till och på vindar förhindras genom att sektionera vindarna. Författarna 
konstaterade att åtgärden inte var ett krav i byggreglerna men var ett enkelt och billigt sätt att 
förhindra snabb brandspridning, särskilt om den inkluderades vid nybyggnation (Östman & Stehn 
2014). 

2.4.1.4.7 Risk för otillräckligt brandskydd på byggarbetsplatser 
Brandskyddet på byggarbetsplatser under produktionen av flervåningshus med stomme i trä 
verkade enligt Rosenkilde m. fl. (2008) vara ett försummat kunskapsområde. En forskare som 
följde och dokumenterade ett byggprojekt hade konstaterat att brandskyddet på arbetsplatsen var 
bristfälligt anordnat vid besöken. Bjälklagsytor var ofta belagda med stora mängder spån och stoft 
samtidigt som eldrivna maskiner med temporära kabeldragningar frekvent användes. 
Brandsläckare fanns att tillgå i en förrådscontainer intill boduppställningen, vilket man menade 
var en lång sträcka att gå för vissa av byggnadsarbetarna. Inga släckare fanns utplacerade på 
bjälklagen (Rosenkilde m. fl. 2008).  



 

39 

 

Brandsäkra trähus 3 berörde brandsäkerhet på byggarbetsplatser i ett avsnitt (SP Sveriges 
tekniska forskningsinstitut 2012). Det konstaterades att bränder under byggnadsarbete och 
renovering tyvärr var ganska vanliga. Orsakerna kunde variera från mordbrand till olyckor. Detta 
gällde alla typer av byggnader, inte specifikt träbyggnader. Bränder på byggen hade inte 
uppmärksammats mycket i Norden. Flera allvarliga tillbud hade dock inträffat utomlands bland 
annat i Storbritannien. Svenska rekommendationer hade nyligen tagits fram och handboken 
presenterade en checklista med förslag till kontrollpunkter för brandsäker byggarbetsplats (SP 
Sveriges tekniska forskningsinstitut 2012). 

2.4.2 Sammanfattning, kunskapsutveckling kring brandskydd 

Kunskapsutvecklingen när det gäller träbyggnaders brandskydd sammanfattas här i (femton) 
punkter utvalda för att illustrera utmaningar som har hanterats. 

1. En mängd rapporter och vägledningar togs fram i syfte att stötta byggherrar och 
projektörer av flervåningshus med trästomme att möta byggreglernas krav på brandskydd. 
Två krav som medförde behov av särskild vägledning om just trähus var kravet på att 
byggnader ska behålla sin bärförmåga under brand och kravet på att spridning av brand 
ska förhindras. Flera av de studerade publikationerna fokuserar på de kraven. Andra 
syftade till att stötta helhetsperspektivet på brandskydd. En översikt över 
brandskyddskraven ges i figur 2. I anslutning till figuren listas exempel på några av de 
vägledningar och råd som togs fram, frågor som restes och studier som gjordes för att 
visa hur brandskyddskraven kunde uppfyllas. (2.4.1.1) 
 

2. Brandavsnittet i Boverkets byggregler BBR var inledningsvis otydligt formulerat och 
tolkningssvårigheter uppstod. Det var en utmaning för användare av byggreglerna 
generellt och gällde inte specifikt dem som skulle uppföra eller projektera trähus.  
Vägledningar och handböcker utvecklades, men situationen var inte tillfredsställande 
med allt för stora skillnader i tolkning av reglerna varför en större revidering av 
brandavsnittet i de svenska byggreglerna gjordes av Boverket 2012. (2.4.1.2.1) 
 

3. Det fanns möjlighet till frihet i byggreglerna och analysverktyg utvecklades för att kunna 
utnyttja dem. Ett hjälpmedel i form av en riskbedömningsmetod utvecklades, som kunde 
användas för att visa att trähus var lika säkra som hus med andra stommaterial. Metoden 
kallades Indexmetoden (2.4.1.2.2)  
 

4. Litteraturen uppmärksammade att det förekom skillnader i tolkningen av 
brandskyddskraven för trähus, vilket försvårade byggprocesser. I konkreta byggprojekt 
kunde brandskyddsmyndighetens lokala representant och brandskyddskonsulten göra 
olika tolkningar av vilka lösningar som var tillåtna. Myndigheternas lokala representanter 
gjorde också olika tolkningar i olika kommuner. (2.4.1.2.3) 
 

5. Kunskap om skillnader mellan brandkrav i olika länder byggdes upp. Det 
uppmärksammades att konstruktioner som var godkända i ett land inte behövde vara det i 
ett annat. Skillnader fanns såväl inom Norden som inom Europa. (2.4.1.2.4) 
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6. En studie visade att det fanns brister i brandskyddsdokumentationer för trähus och att 
vissa av dem var allvarliga. Det förekom att avgörande delar för träbyggande (som att 
brandstopp i hålrum fanns på plats) inte tillfredsställande hade kontrollerats och/eller 
dokumenterats. (2.4.1.2.5) 
 

7. Erfarenheterna av sprinkler för bostadsändamål var i början av den studerade perioden 
begränsade och denna brist var inledningsvis en utmaning. Erfarenheter hämtades från 
USA och handböcker förordade sprinkler för svenska bostäder som ett sätt att rädda liv. 
(2.4.1.2.6) 
 

8. Det fanns friheter i regelverket som inte kunde utnyttjas på grund av bristande underlag 
för de studier som skulle krävas. Ett exempel var att det saknades kunskaper om tid-
temperatur-sambandet för träkonstruktioner vid brand. Sådana kunskaper behövdes för att 
kunna göra vad som kallades ”en dimensionering genom naturligt brandförlopp” istället 
för den vanliga förenklade metoden ”dimensionering genom klassificering”. (2.4.1.3.1) 
 

9. Vägledning till hur man kunde dimensionera på det förenklade sättet, genom 
klassificering, så att bärförmågan vid brand blev tillräcklig utarbetades. Det fanns redan 
vid starten för det högre träbyggandet 1994 vissa vägg- och bjälklagskonstruktioner som 
uppfyllde brandskyddskraven för vissa typer av flervåningshus. Litteraturen beskrev 
några av de tidiga flervånings trähusen och hur de utformats för att möta 
brandskyddskrav med hjälp av dimensionering genom klassificering. (2.4.1.3.2) 
 

10. Frågor restes om varför svenska konstruktioner blev grövre än nordamerikanska trots 
liknande brandkrav. En studie visade att det fanns flera tänkbara förklaringar, bland annat 
skillnader i brandprovningsmetoder. (2.4.1.3.3) 
 

11. Beräkningsmetoder för att beräkna brandmotstånd för bärförmåga utvecklades och 
publicerades efterhand vilket var en förutsättning för att kunna minska behovet av 
brandprovning. (2.4.1.3.4) 
 

12. När det gällde kunskaper om utformning av byggnadsdelar för att hindra spridning av 
brand så fanns det sedan tidigare vissa kända konstruktioner. Litteraturen återgav 
utformningar som uppfyllde olika höga brandskyddskrav. Verifiering av att 
brandskyddskraven uppfylldes med en föreslagen utformning kunde göras med provning 
och/eller beräkning. Beräkningsmetoder för att bestämma avskiljande förmåga 
utvecklades, den första publicerades 1994. (2.4.1.4.1) 
 

13. Vägledning om möjligheterna att använda synligt trä i ytskikt inomhus och trä i fasad 
utvecklades. Det gällde att ha kunskaper om klassningssystem som användes för att ställa 
krav på ytskikt. Klassningssystemen utvecklades över tid och information om hur de 
fungerade och brister i dem behandlades i litteraturen. Exempelvis uppmärksammades då 
korslimmat trä blev allt vanligare, ett behov av ett klassningssystem för brandegenskaper 
hos lim. (2.4.1.4.2-2.4.1.4.3) 
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14. Litteraturen har återkommande informerat om att detaljutformningar är viktiga för att 
trähus ska vara brandsäkra. En risk för trähus är krypbrand i hålrum och det gäller att 
bygga in brandstopp för att hantera risken. Andra viktiga utformningsfrågor är 
utformning av takfot och vindar för att förebygga vindsbrand. Utredningen av en brand 
som totalförstörde ett trähus visade att det fanns brister i detaljutformningen i byggnaden. 
(2.4.1.4.4-2.4.1.6) 
 

15. Brandskyddet på byggarbetsplatser kunde vara eftersatt och det utarbetades råd om hur 
man borde arbeta. (2.4.1.4.7) 
 

2.4.3 Bärförmåga, stadga och beständighet 

2.4.3.1 Byggsystem utvecklades och nya tillkom  

Denna kunskapssammanställning fokuserar på att beskriva en kunskapsutveckling utifrån 
områden där det har funnits utmaningar. Den syftar inte till att beskriva själva 
träbyggnadsteknikerna, vilket vore intressant men skulle bli allt för omfattande för detta 
sammanhang. Här ska ändå något kort sägas om byggsystem för flervåningshus i trä för att 
underlätta den fortsatta läsningen.  

Vid periodens start 1994 byggdes husen med regelstomme och var platsbyggda till stora delar. 
Efterhand började man dels bygga med massivträkonstruktioner, dels öka prefabriceringsgraden 
(framställa större och fler byggnadsdelar i fabrik). Man prefabricerade såväl plana element som 
tredimensionella volymer för vidare transport till byggplatsen. Olika kombinationer av 
regelstomme och massivträkonstruktioner förekom. Stehn m. fl. (2008) låter fyra objekt illustrera 
utvecklingen för flervåningshus i trä 1995 – 2008 och visar tidpunkter då massivträ och 
prefabricerade element kom i bruk. Wälludden i Växjö (4 och 5 våningar, byggt 1995–1996) var 
platsbyggt. Ytterväggarna och de lägenhetsskiljande väggarna var regelväggar och bjälklagen 
byggda med lättbalkar. Lotsen i Skellefteå (5 våningar, byggt 1998) var byggt med prefabricerade 
ytterväggar med träregelstomme men platsbyggda lägenhetsskiljande regelväggar. Bjälklagen var 
utformade av tvärspända massivträelement. Korslimmat trä kom till användning för 
horisontalstabilisering. Inre Hamnen i Sundsvall (6 våningar, byggt 2004–2006) byggdes med 
prefabricerade planelement. Korslimmat trä användes i såväl bärande ytterväggar som bjälklag. 
Älvsbacka strand i Skellefteå (6 våningar, byggt 2008) byggdes med prefabricerade element och 
korslimmat trä användes i såväl ytterväggar som (vissa) lägenhetsskiljande väggar och bjälklag. 

Ännu en variant på stomme kom till användning från och med år 2008 då ett pelar-balk-system av 
limträ hade utvecklats och ett pilotprojekt byggts i Töreboda (Tlustochowicz 2010). 

En principskiss av de olika huvudtyperna av träbyggsystem som kom till användning ges i 
figur 3.  
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Figur 3: Olika byggsystem för flervåningsbyggnader av trä, principskiss. Till vänster träregelstomme 
med reglar och skivor. I mitten massivträkonstruktion (korslimmat trä). Till höger pelar-balk-system 
av limträ. Bild: Marie Johansson. 

Begreppet massivträkonstruktioner kan behöva kommenteras. Dess innebörd var inledningsvis 
konstruktioner av sammanfogat konstruktionsvirke där man antingen spikat, skruvat, spänt eller 
limmat samman virket. Se exempelvis Gustafsson (1998) och Gustafsson och Gustafsson (1999). 
Med tiden har en limmad variant kommit att dominera (korslimmat trä, eller KL-trä) där virke i 
olika skikt limmas ihop vinkelrätt varandra. Idag används ofta massivträ synonymt med 
korslimmat trä. 

2.4.3.2 Utmaningar kring byggnaders stabilisering 

2.4.3.2.1 Utmaningar 
Utmaningar förknippade med byggnaders stabilisering mot horisontella laster och snedställningar 
behandlades återkommande i litteraturen under de studerade åren, 1994–2014. Det handlade dels 
om sättet att räkna, dels om stabiliserande väggars relativt låga styvhet och bärförmåga, dels om 
utmaningar förknippade med förankringsstag. 

De tidiga källorna avsåg de då dominerande byggsystemen baserade på regelväggar med skivor.  
Det vanliga, förenklade sättet att räkna gav stora koncentrerade lyft- och tryckkrafter vid 
stabiliserande väggars ytterkanter som konstruktionerna måste dimensioneras för (Alsmarker 
1993, Nordic Wood 1997). Krafterna kunde för höga smala väggar bli stora och svåra att ta hand 
om, speciellt dragkrafter (Nordic Wood 1997, Gyproc 2003). Även för smala huskroppar, hus 
med stora öppningar i fasader eller oregelbunden placering av dörr- och fönsteröppningar kunde 
det bli omständligt att hitta utformningar som klarade kraven (Nordic Wood 1997). Med förenklat 
sätt att räkna begränsades möjligheten att placera dörrar och fönster som man ville. För det tidiga 
pilot- och referensprojektet Wälludden i Växjö (4 och 5 våningar, byggt 1995–1996) innebar 
smala hus och korta vägglängder svårigheter att klara stabiliseringen (Nordic Wood 1997). 

Väggar i det konventionella systemet för stabilisering av träbyggnader (där vägg-, golv- och 
takskivor monterades med mekaniska fästelement till ett regelsystem) kännetecknades av relativt 
låg styvhet och skjuvhållfasthet (Östman & Källsner 2011). För byggnader med flera våningar 
ökade styvhetsegenskaperna i betydelse och kraven på statiska utböjningar och kunde bestämma 
konstruktionernas dimensioner. Kunskapen i Europa inom detta område var begränsad och måste 
utökas menade Östman och Källsner (2011). 

För konstruktioner med mer än fyra våningar i höjd kunde det uppstå svårigheter att uppnå 
tillräcklig styvhet och bärförmåga om rådande designregler och designpraxis användes ansåg 
Vessby (2011). Han ansåg också att modern arkitektur med ett stort antal stora öppningar i 
fasaden ibland gjorde det svårt att stabilisera även en- eller tvåvåningshus av trä när man använde 
de vanligaste handberäkningsmetoderna. Ytterligare forskning om dessa aspekter behövdes. 
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Om stag eller band användes för stabilisering fanns risk att dessa slaknade om virket i byggnaden 
krympte vid uttorkning (Alsmarker 1993, Nordic Wood 1997, Stehn m. fl. 2008). Kryss och stag 
kunde i praktiken ge en vekare konstruktion eftersom det alltid fanns en viss eftergivlighet i 
förbandet mellan sträva eller kryss och träregelvägg.  

Inför byggandet av Inre Hamnen i Sundsvall (6 våningar, byggt 2004–2006), med byggsystem av 
korslimmat trä, fanns farhågor om att stora koncentrerade krafter från det stabiliserande systemet 
skulle medföra att grundläggningen blev dyr (Gustafsson & Pousette 2005). 

2.4.3.2.2 Motstridiga krav 
En ytterligare komplikation var att kraven på stabilisering och ljudisolering kunde vara 
motstridiga och det gällde bygga upp erfarenheter av lösningar som klarade samtliga krav. Detta 
gällde för samtliga byggsystem. Ett exempel är att det för stabilisering var fördelaktigt om 
bjälklagen var kontinuerliga i hela husets längd, medan det för god ljudisolering var fördelaktigt 
om bjälklagsskivan inte var kontinuerlig (Nordic Wood 1997, Nordic Wood 1999, Stehn m. fl. 
2008, Jarnerö 2008, Rosenkilde m. fl. 2008). 

För Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–2009) i korslimmat trä, utfördes mätningar 
av ljudisoleringen mellan lägenheter under byggskedet (Rosenkilde m. fl.  2008). För luft- och 
stegljud mellan lägenheter på olika plan uppfylldes kraven för ljudklass B, men med mindre 
marginal än förväntat. En av de troliga orsakerna var att dragstagen som stabiliserade 
byggnaderna kunde ha bidragit till att överföra ljud. Vid utformning av lösningen för stabilisering 
av byggnaderna mot vindlaster och snedställningskrafter hade man beaktat kraven på god 
ljudmiljö på flera sätt. Bland annat hade dragstagen monterats i överstora hålrum. Men eventuellt 
kunde några av dem ha kommit att monteras excentriskt så att staget någonstans tryckte mot ett 
väggelement och bidrog till ljudöverföring. 

2.4.3.2.3 Tekniska lösningar 
Regelstommar med skivor 

Så länge husen inte var mer än tre våningar höga, husdjupet var minst nio meter och väggskivorna 
relativt obrutna uppstod inga problem med att uppfylla kraven på stabilisering för system med 
regelstomme (Nordic Wood 1997). Stabiliseringen kunde då klaras med hjälp av de gipsskivor 
som ändå fanns för att uppfylla brand- och akustikkrav. Med högre och smalare väggskivor kunde 
man redan för trevåningshus behöva använda starkare skivmaterial som plywood i de nedre 
våningarna och kraftiga förankringar.  

Med högre byggnader krävdes genomtänkta stabiliserande system och det var viktigt att beakta 
stabiliseringen tidigt i projekteringen (Gyproc 2003). 

De drag- och tryckkrafter i väggarnas ändar som blev resultatet av rådande designregler och 
designpraxis kunde antingen föras vidare våning för våning med olika typer av beslag eller laskar 
eller så kunde dragstänger monteras (Nordic Wood 1997, Gyproc 2003). De kunde löpa i reglar 
med urfrästa spår genom alla våningar. Förankringen av stabiliserande väggar eller stag till 
grunden kunde vara komplicerad och behövde beaktas redan vid val av stabiliserande system 
(Gyproc 2003). 

Planlösningarna kunde påverkas på olika sätt (Nordic Wood 1997, Gyproc 2003). Dels skulle 
byggnaden utformas så att stabiliserande delväggars längd blev så stor som möjligt, helst minst 
rumshöjden. Dels skulle större fönster och dörrar placeras rakt över varandra, alternativt kunde 
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man behöva utföra avväxlingar av de drag- och tryckkrafter som uppträdde i väggskivornas 
ändar. 

För Wälludden i Växjö blev (som nämnts ovan) uppgiften att visa hur stabiliseringen skulle klaras 
utmanande (Nordic Wood 1997). Man tvingades att punktvis gå igenom lägenhetsskiljande 
väggar med spånskivor. Förankringar mot lyftkrafter gjordes med specialtillverkade U- och L-
profiler hopsvetsade av plattstål. Koncentrerade krafter vid väggslut togs upp med paket av flera 
reglar intill varandra. Väggelement förbands i vertikalled med skruvar. 

Allmänt gällde att knutpunkter mellan bjälklag och innervägg skulle projekteras så att både de 
horisontella krafterna i bjälklagen och de vertikala koncentrerade krafterna mellan vägg och 
bjälklagsskiva kunde överföras (Nordic Wood 1997). Det krävdes normalt en kortling (en kortare 
regel) mellan bjälkarna för detta. Det kunde vara svårt att utföra nödvändiga förband vid 
elementbygge om man inte tänkte på detta tidigt i projekteringen.  

Stommar med massivträ  

En utredning i samband med byggandet av Inre Hamnen i Sundsvall, med massivträstomme, kom 
fram till att man för att undvika att stabiliseringen ledde till dyr grundläggning skulle beakta 
planlösningen, ha stora väggskivor, skapa symmetriska planlösningar och använda egentyngden 
för att motverka dragkrafter (Gustafsson & Pousette 2005). 

Massivträskivor av trä blev efter hand vanligare i byggandet. Undersökningar visade att de hade 
goda styrke- och styvhetsegenskaper och var lämpliga att använda för stabilisering (Vessby 
2011). Det gällde även då flera skivor av samma typ förbands, under förutsättning att 
sammanfogningen skedde på ett korrekt sätt.  

För Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–2009) gjorde byggnadernas geometri med 
stabiliserande mellanväggar i kombination med en öppen planlösning att en bra dialog mellan 
konstruktör och arkitekt blev nödvändig för att lösa stabiliseringen (Rosenkilde m. fl. 2008). 
Konstruktionstekniskt valde man att utnyttja alla ytterväggar som stabiliserande (Stehn m. fl. 
2008, Jarnerö 2008, Rosenkilde m. fl. 2008). Till det stabiliserande systemet hörde också bjälklag 
och lägenhetsskiljande regelväggar. Lasterna fördes via skivverkan i bjälklagen till överkant 
vägg. För att motverka stora lyftkrafter vid stark vind monterades gängstänger på 48 platser i 
varje byggnad. Stagen förankrades i betongen på bottenplanet och sträckte sig upp till plan åtta 
inuti mellanväggar för att överföra krafterna mellan våningarna och ner till grundinfästningen. 
Man slapp att göra lastöverförande förankringar vid varje väggslut. Dragstagen kunde komma att 
behöva efterspännas efter en viss tid på grund av krypning i träet, deformationer på grund av 
uttorkning och eventuell relaxation i stålet (Stehn m. fl. 2008, Jarnerö 2008, 
Rosenkilde m. fl. 2008). 

Pelar-balk-stomme 

För att stabilisera pelar-balk stommar utvecklades ett system med slanka väggelement av limträ 
och LVL-skivor som skruvlimmats till bägge sidor av en ram (Tlustochowicz 2011). Det visade 
sig kunna stabilisera upp till fyra våningar höga pelar-balksystem. Experimentella studier visade 
att väggelementen uppträdde tillfredsställande utan tecken på skada eller buckling ut ur planet och 
att deformationerna föll inom ramen för det tillåtna. Inlimmade skruvar kunde användas för att 
ansluta de stabiliserande elementen till fundamentet. Anslutningarna hade flera gånger högre 
styvhet och lastkapacitet än spikade förband. De måste dock utformas och tillverkas noggrant, 
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eftersom brott i en enda inlimmad skruv i en sådan konfiguration kunde initiera för tidigt brott 
hos hela anslutningen. Det rekommenderades att en viss statisk duktilitet (förmåga att deformeras 
plastiskt utan att spricka) säkerställdes. 

Generellt 

Sammanfattningsvis var generella tekniska lösningar för stabilisering av högre trähus: anpassning 
av planlösningen för att få breda stabiliserande väggskivor och fönster- och dörröppningar 
ovanför varandra, val av stabiliserande system så att egentyngd minskade behov av 
dragkraftsförankring, användning av plywood eller korslimmat trä i stabiliserande väggar, 
förbindning av väggar vertikalt och användning av dragstag/gängstänger/stag. (Stehn m. fl. 2008, 
Jarnerö 2008, Rosenkilde m. fl. 2008)  

2.4.3.2.4 Ny metod för beräkning av regelväggar utvecklades 
De tekniska lösningar som krävdes för att uppfylla kraven på stabilisering i byggnader med 
regelsystem föreföll onödigt klumpiga och överdimensionerade. En ny plastisk metod för 
dimensionering av stabiliserande regelväggar utvecklades som kunde ge mer materialeffektiva 
konstruktioner eftersom man kunde utnyttja den verkliga byggnadens kapacitet på ett mer 
nyanserat sätt än tidigare. Metoden beskrevs i en handbok från 2008 (Källsner & 
Girhammar 2008). Byggnadernas tredimensionella strukturella beteende kunde nu beaktas vilket 
enligt Östman & Källsner (2011) resulterade i mer gynnsam kraftfördelning och mindre behov av 
förankringsanordningar. Den nya metoden tog också hänsyn till krafter efter hela syllens längd. 
Det skiljde den från den vanligaste, förenklade, metoden där punktlaster förankrades enbart med 
kraftiga förband i väggens ytterändar. Den nya designmetoden kunde ersätta de två metoderna för 
design av väggmembran i Eurocode 5. Den kunde tillämpas på komplicerade geometrier, 
gränsvillkor och lastkonfigurationer (Östman & Källsner 2011). 

Den nya metoden medförde ett behov av att kunna verifiera att ingen risk för sprött brott i syllar 
förekom. En studie tog fram ett enkelt analytiskt uttryck för att bestämma dimensionerande last 
för vertikalt belastade syllar (Serrano m. fl. 2011). Ett avhandlingsarbete undersökte hur man 
kunde kontrollera säkerheten mot uppsprickning av en vertikalbelastad syll i helt och delvis 
förankrade skjuvväggar (Caprolu 2014). Metoder för att bestämma bärförmågan för två spröda 
brott studerades: uppsprickning av undersidan på syllen och uppsprickning av sidan på syllen. 
Caprolu konstaterade att man genom att använda metoderna kunde undvika spröda brott i syllen 
och att full plastisk bärförmåga hos förbanden mellan skiva och stomme kunde utnyttjas. 

2.4.3.3 Trämaterialets naturliga fukt- och temperaturrörelser och 
varierande egenskaper i olika riktningar 

2.4.3.3.1 Befarade problem generellt 
Rörelser i trästommen ansågs vara oundvikliga på grund av de ändringar som förekom i 
omgivningens fuktinnehåll och temperatur. Det var nödvändigt att beakta inverkan av krympning 
och krypning vid utformning av trähus för att rörelserna inte skulle bli besvärande. Det var också 
nödvändigt att beakta att trä är känsligare för tryck vinkelrätt fiberriktningen än längs 
fiberriktningen.  
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Vertikala rörelser 

Litteraturen uppmärksammade att träets känslighet för tryck vinkelrätt mot fibrerna kan ställa till 
problem vid anslutning mellan vägg och bjälklag (Alsmarker 1993, Nordic Wood 1997). I 
regelväggar belastas reglarna parallellt med fibrerna medan de horisontella delarna (hammarband, 
träbjälkar och syll) belastas vinkelrätt mot fibrerna. Stora tryckbelastningar på de horisontella 
delarna kan innebära sättningar i varje våningsplan som i sin tur kan orsaka skador på byggnadens 
ytskikt, i synnerhet om olika delar av byggnaden sätter sig olika mycket. Inte minst måste 
rörelserna beaktas vid infästning av fasaden. Det kan också uppstå nivåskillnader i golvet. 
Ojämna sättningar riskeras om vissa av de bärande väggarna är av betong, tegel eller annat 
material som inte är lika känsligt i vertikalled. Ojämna sättningar riskeras också om bjälklag läggs 
upp på en balk i ena änden och på en vägg i andra änden. Vad gällde förväntad storleksordning på 
sättningarna i en trästomme så uppskattade Alsmarker den till 8 millimeter per våningsplan 
(Alsmarker 1993). 

Övriga rörelser 

I en rapport som sammanställde synpunkter ur förvaltarperspektivet på trästomme så uppgav 
förvaltare att träets rörelser kunde leda till sprickbildning i tapeterna (Larsson mfl 2004).  

Vid platsbygge med regelstomme fanns en risk för vridna reglar på grund av trämaterialets 
naturliga fukt- och temperaturrörelser (Bäckström & Kliger 2006).  

Ojämna golv, knarr, sprickor i tätskikt och ytskikt av trä eller keramik samt glipor mellan golv 
och socklar hade rapporterats för träbjälklag i kombination med användande av golvvärme, öppna 
planlösningar, större fönsterytor och nya golvmaterial (Rosenkilde mfl 2006). 

Det fanns exempel på ägare till volymbyggda trähus som hade erfarit konsekvenser av rörelser i 
stommen: justering av dörrar, problem i skarvarna i stora utrymmen bestående av flera volymer 
(mattor som rörde sig mm), krackelering av klinkerfogar i skarvar, otätheter som sättningar, 
balkongdörrar, hörn och hörnkonstruktioner som hade upptäckts först efter flera års drift 
(Levander 2010). 

2.4.3.3.2 Tekniska lösningar 
Risken för rörelser på grund av tryck vinkelrätt fibrerna i träbyggnader skulle hanteras genom en 
korrekt utformning som gjorde att rörelserna begränsades. Generellt gällde det att: 

• Minimera mängden trä som belastas vinkelrätt fibrerna (Alsmarker 1993, Nordic Wood 
1997, Stehn m. fl. 2008, Jarnerö 2008). 

• Dimensionera för stämpeltryck (tryck vinkelrätt fibrerna) (Nordic Wood 1997). 
• Göra väggarna kontinuerliga och bjälklagen inhängda (Alsmarker 1993, Jarnerö 2008). 

Det vill säga undvika utformningar där bjälklaget läggs upp på en underliggande vägg på 
att sådant sätt att det samman mellan väggen nedanför och väggen ovanför. Bjälklaget 
ska istället läggas upp på en speciell upplagsbalk på insida vägg eller hängas upp på 
väggen med hjälp av speciella beslag. 

• Använda torrt virke (Alsmarker 1993, Nordic Wood 1997, Larsson m. fl. 2004, 
Rosenkilde m. fl. 2006). 

• Använda spånskivor med goda fuktegenskaper och vid behov lättbalkar i bjälklag 
(Rosenkilde m. fl. 2006). 
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Ett par exempel från Nordic Wood (1997) får visa hur kunskaperna praktiskt kunde tillämpas i 
regelstommar. För Orgelbänken i Linköping (4 våningar, byggt 1995), med en stomme av 
träregelväggar och träbjälklag med fackverksbalkar beaktades vertikala deformationer på följande 
sätt: 

• Så få virkesdelar som möjligt belastades vinkelrätt fiberriktningen.  
• Man såg till att ha en jämn belastning på alla reglar för att minimera olikformiga 

sättningar. 
• Man använde ett virke med fuktkvot max 18 % och ändträförseglat. 
• Dimensioneringskriteriet var att tillåtet stämpeltryck inte fick överskridas. 

 
För Wälludden i Växjö (4–5 våningar, byggt 1995–1996), med en stomme av träregelväggar och 
bjälklag med lättbalkar, uppgavs att andelen trä som belastades vinkelrätt fibrerna minimerades 
vid utformningen. För att uppnå det undvek man att placera bjälklagen mellan bärande 
väggelement; de lades upp på balkar på sidan av bärande ytterväggar. Väggelementen placerades 
med syllen direkt mot hammarbandet i väggelementet nedanför. Under bärande innerväggar 
monterades kortlingar i varje bjälklagselement för att även i där minska andelen trä som belastas 
vinkelrätt fibrerna. (Nordic Wood 1997) 

Att använda massivträ ansågs vara fördelaktigt. Med väggar av massivträ kan vertikala 
tryckkrafter i en vägg fördelas över en större yta än vad som var fallet med den tidigare 
dominerande tekniken med väggar med vertikala reglar (Gustafsson & Gustafsson 1999). 

Enligt en studie av storleken på den vertikala deformationen vid möten mellan väggar och 
bjälklag av massivträ kunde man förvänta sig relativt små tal (Gustafsson 1998). Två olika sätt att 
räkna (bland annat skiljde sig sättet att uppskatta långtidsdeformationer) gav 1,5 mm respektive 
0,4 mm vertikal deformation för ett massivträbjälklag upplagt på massivträvägg (vilket kan 
jämföras med de av Alsmarker (1993) uppskattade 8 mm per våningsplan för regelstomme).  

I Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–2009) eftersträvade man att begränsa de 
vertikala deformationerna genom att minimera belastningen vinkelrätt fiberriktningen (Jarnerö 
2008). Genom användningen av korslaminerat trä inskränktes mängden trä som belastades 
vinkelrätt fiberriktningen vid bjälklagsupplagen till massivträskivans tjocklek, 73 mm per 
bjälklagsplan. Där de bärande balkarna i underkant av bjälklaget belastades vinkelrätt mot 
fibrerna kompletterades bjälklaget med stödklossar av limträ längs med upplagets längd. Pelare 
med hög belastning ställdes med lastspridande mellanlägg mellan pelare och bjälklag eller balk. 
Sättningar genom uttorkning minimerades genom en produktanpassad fuktkvotsnivå; 
massivträskivornas fuktkvot i fabrik var 12 %. Vid stickprovsmätningar vid leverans till 
byggarbetsplatsen låg enligt Jarnerö fuktkvoten på 14–15 %. Byggelement skulle inte utsättas för 
uppfuktning under byggskedet. 

I en utredning om deformationsproblem i bjälklag gavs rekommendationer att använda torrare 
konstruktionsvirke i bjälklagen (Rosenkilde m. fl. 2006). En lämplig nivå ansåg man vara 10–
12 % fuktkvot. Alternativt kunde produkter med betydligt mindre fuktrelaterade rörelser än 
konstruktionsvirke användas: LVL, lättbalkar, fackverk och limträ. De ansågs vara särskilt 
lämpliga i kombination med golvvärme och vid särskilda krav på plana golv. Datorsimuleringar 
visade att nedböjningarna till största del berodde av spånskivans krympningsegenskaper. Den 
globala nedböjningen kunde enligt Rosenkilde m. fl. minskas betydligt genom att använda ett 
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skivmaterial med mindre fuktrelaterade rörelser än den konventionella golvspånskivan (som 
OSB, plywood, modifierad spånskiva eller cementbaserade skivmaterial).  

2.4.3.3.3 Uppföljningar av deformationsförlopp för tryck vinkelrätt fibrerna gjordes 
Deformationsmätningar genomfördes för pilotprojektet Wälludden i Växjö (4 och 5 våningar, 
byggt 1995–1996) från slutet av mars 1996 till 7 januari 1997 (Nordic Wood 1997). Man mätte 
vertikalt med måttband från punkter i nivå med fönsterkarmen på femte våningen till fasta 
punkter på sockeln. I januari uppgick deformationerna till 20–24 mm på en sträcka av 11,6 m, där 
fyra knutpunkter bjälklag/väggelement ingick. Större delen av deformationerna uppstod under 
den första månaden. Man konstaterade att de deformationer som sker innan byggnaden är 
färdigställd med ytskikt med mera är mindre allvarliga än de som sker senare.  

För Orgelbänken i Linköping (4 våningar, byggt 1995–1996) hade den vertikala deformationen av 
trästommen beräknats bli sammanlagt 30 mm för samtliga våningar (Nordic Wood 1997). Hälften 
av sättningen förutspåddes uppkomma under byggtiden till följd av konstruktionens egen vikt, 
vilket man menade inte var så utmanande. Resten av sättningarna beräknades uppkomma vid 
byggnadens användning och till följd av krympning på grund av uttorkning. Den delen måste 
beaktas vid utformningen. Särskilt kunde systemen för installationer påverkas. En uppföljning 
gjordes genom att sättningarna under byggtiden uppmättes. De uppgick till totalt 10 mm på två 
månader (september till november) för de fyra våningarna, vilket var mindre än förväntat.  

För Limnologen i Växjö (med bottenvåning av betong och plan 2–8 med stomme av korslimmat 
trä) uppmättes vertikala deformationer längs en linje i ytterväggen under flera års tid (Serrano m. 
fl. 2014). Man mätte över sex våningsplan. Deformationerna blev mindre än vad man hade räknat 
med och verkade avstanna efter hand. De största deformationerna uppstod tidigt; den uppmätta 
vertikala totala deformationen var ca 18 mm över sex våningsplan efter uttorkning. Sedan skedde 
en svag och avtagande ökning. En årstidsvariation förekom till följd av att byggmaterialen svällde 
och krympte av säsongsvisa ändringar i fuktkvot. Efter 6,5 år var enligt Serrano m. fl. den totala 
vertikala deformationen 23 mm ± 2 mm i årstidsvariationer.  

2.4.3.4 Exempel på beräkningsmetod för förband  

Beräkningsmetoderna för spikförband var grova när det gällde ett fenomen kallat klossbrott (ett 
sätt för en spikad sammanfogning att gå sönder som kan inträffa om spikarna sitter för tätt). En ny 
metod för att undvika spröda brott utvecklades. (Johnsson 2004) Ett mått på duktilitet togs fram 
som ett verktyg för att hjälpa konstruktörer, liksom rekommendationer för spikavstånd och 
spikplacering som gjorde att klossbrott kunde undvikas.  

2.4.3.5 Nya produkter och metoder behövde undersökas och förstås 
teoretiskt 

Korslimmade träskivor och andra massivträskivor introducerades men deras mekaniska 
egenskaper var inledningsvis ofullständigt kända. Det saknades i stor utsträckning styvhets- och 
hållfasthetsvärden för massivträelement och beräkningsmodeller för massiva väggar och bjälklag, 
med och utan öppningar. De nya produkterna undersöktes med studier i laboratorium och 
litteraturgenomgångar (Gustafsson 1998, Gustafssson & Gustafsson 1999). Massivträskivor 
visade sig vara lämpliga att använda för stabilisering tack vare sina goda styrke- och 
styvhetsegenskaper (Vessby 2011). 
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Korslimmade träelement användes efterhand alltmer i byggnadskonstruktioner men elementen 
varken skräddarsyddes eller klassificerades baserat på hållfasthet enlig Hochreiner m. fl. (2014). 
Inverkan på elementens kvalitet av råvarans kvalitet var inte tillräckligt undersökt och elementens 
potential i plastiskt område beaktades inte i byggreglerna. Hochreiner m. fl. gjorde böjtester på 
korslaminerade element med trä från olika hållfasthetsklasser. Det globala mekaniska beteendet 
och brottbeteenden studerades. Försöken visade ingen koppling mellan den elastiska gränslasten 
för de korslaminerade elementen och brädornas hållfasthetsklass. För last-förskjutningshistoriken 
bortanför elastisk gräns fanns huvudsakligen två brottmekanismer. Författarna menade att den 
erhållna kunskapen om det ”postelastiska” beteendet hos korslimmade plattor kunde tjäna som 
bas för optimering av korslimmade produkter och utveckling eller förbättring av designkoncept. 
Dessutom menade man att den erhållna stora ”postelastiska” kapacitetsreserven för korslimmat 
trä bestående av högkvalitativa brädor kunde leda till en bättre användning av råvaran. 
(Hochreiner m. fl. 2014) 

Byggandet med prefabricerade (fabrikstillverkade) volymbyggnadssystem innebar att 
konstruktörer måste tänka annorlunda (Larsson m. fl. 2004). Man behövde förutom de 
traditionella normlasterna tänka på transportlaster, lyftlaster och laster som skulle föras mellan 
elementen när de väl var på plats och i bruk. 

Elastiska mellanlägg eller lister som skulle förhindra ljudspridning mellan konstruktionsdelar 
blev vanliga i byggandet, men deras egenskaper var inledningsvis inte tillräckligt kända. 
Provningar gjordes av elastiska listers förmåga att motstå horisontella laster (Gustafsson & 
Pousette 2005). 

2.4.3.6 Kunskap om brottorsaker och brottbeteende för hallar 

Hansson (2011) undersökte orsaker till att hallar av trä rasade. Vi har inkluderat undersökningen i 
den här litteraturstudien trots att vårt fokus främst ligger på flervåningshus, eftersom det är den 
enda framsökta artikeln som belyser ras av träbyggnader.  

Hanssons undersökning av träkonstruktioner baserades på uppgifter om nästan 160 storskaliga 
konstruktioner av olika stommaterial som kollapsade under snöbelastning under början av våren 
2010. Ungefär hälften av strukturerna var av stål och hälften av trä. Cirka 32 % av byggnaderna 
var jordbruksbyggnader, 26 % lagerbyggnader och 17 % idrottshallar. De flesta byggnaderna 
hade stora spann (oftast mellan 10 och 30 m) och liten takvinkel (under 15°). Mer än 65 % av 
byggnaderna var uppförda efter 1980. 

Den vanligaste orsaken till fel var relaterad till svagheter eller brister i dimensioneringen (41,5%), 
följd av dåliga byggmetoder (14,1%), förändringar på plats (12,5%) och otillräcklig eller 
bristande utformning med avseende på miljöbelastning (11,4%). Risken för mänskliga fel kunde 
minskas genom förbättringar i styrning av byggprocesser, byggkontroll samt utbildning. Åtgärder 
borde rikta in sig på de tekniska aspekter som var de vanligaste orsakerna till misslyckanden. 
Några av de frågor som borde betonas för träkonstruktioner var enligt Hansson: 

• Stagning för att undvika instabilitetsproblem både i den färdiga konstruktionen och under 
byggskedet.  

• Situationer med risk för brott vinkelrätt fibrerna (exempelvis i leder, i dubbla 
avsmalnande balkar och i böjda balkar) 

• Hänsyn till fukteffekter. 
• Utformning av förband. 
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En viktig uppgift för framtida forskning inom konstruktionsteknik borde enligt samma 
undersökning vara att utveckla metoder för att utforma robusta konstruktionssystem, det vill säga 
system som är mindre känsliga för fel i enstaka element och där konsekvenserna av oförutsedda 
händelser minskar.  

2.4.3.7 Dynamiska problem: svikt, svängningar och vibrationer 

Tidigt identifierades en risk för svikt i lätta bjälklag och ett problem att definiera ett lämpligt 
dimensioneringskriterium (Alsmarker 1993). Att som byggreglerna krävde kontrollera att 
nedböjningen för en punktlast på 1 kN inte översteg 1,5 mm hade stora brister när det gällde att 
förutse sviktegenskaperna hos bjälklag menade Alsmarker. 

Avsaknaden av tillförlitliga och lämpliga dimensioneringskriterier för att undvika 
bjälklagsvibrationer påtalades i flera källor (Jarnerö 2003, Östman 2008, Negreira 2013, Jarnerö 
2014). Frågan var komplex.  

I samband med byggandet av Limnologen gjordes studier av vad som händer med ett bjälklag vid 
inbyggnad (Serrano 2009). Man fann att byggreglernas punktlastkriterium på 1,5 mm för 1 kN 
inte var tillförlitligt för den studerade typen av bjälklagskonstruktion med massivträskivor och 
limträbalkar. 

Jarnerö (2014) fann att nedböjningskriteriet 1,5 mm för 1 kN var för generöst och behövde 
revideras. Ett förslag till nytt kriterium på 0,71 mm för godkända bjälklag framfördes. Att ha ett 
kriterium som var baserat på nedböjning av en punktlast var en god princip, då användning av 
kriteriet gav resultat som stämde bra med brukares upplevelser. Byggreglerna borde revideras på 
fler sätt menade Jarnerö. Dynamiska egenskaper för hela strukturen (det vill säga även 
upplagsbalkar) borde beaktas, inte bara bjälklaget. Råd borde ges om eftergivliga stöd eftersom 
sådana sänkte egenfrekvensen med påföljande risk för störande vibrationer. Ett förslag till 
införande av ett klassningssystem fördes fram, där bjälklag skulle kunna hänföras till klasser A, 
B, C, D beroende på sina vibrationsegenskaper. (Jarnerö 2014) 

Källorna påtalade ett allmänt behov av forskning för att bättre förstå grundläggande fenomen 
kring svikt och vibrationer (Östman 2008, Serrano 2009, Negreira 2013). Det behövdes 
exempelvis kunskap om vad som händer med bjälklags vibrationsegenskaper när de byggs in i 
byggnader och kunskap om varför små skillnader i materialegenskaper kunde ge markant effekt 
på beräknade vibrationer. Källorna påtalade också behov av teknikutveckling. 
Konstruktionslösningar för att säkerställa och förbättra dämpningsegenskaperna i bjälklag 
behövde utvecklas (Jarnerö 2003). En huvudutmaning på vibrationsområdet var att utveckla 
bjälklag med stor spännvidd med acceptabla vibrationsegenskaper. 

Litteraturen tog upp en del av de lösningar som användes för att hantera vibrationsproblem.  Den 
vanligaste åtgärden för att förbättra vibrationsegenskaperna i bjälklag var att öka styvheten hos 
bjälkarna, men effektivast var att öka styvheten i bjälklagets tvärriktning (Alsmarker 1993). Att 
bygga in kortlingar kunde vara effektivt men de skulle inte utformas som kryss utan som 
balkdelar. Rekommenderad styvhet i tvärriktningen var enligt Alsmarker 10–20 % av styvheten i 
längdriktningen. Momentstyva förbindningar mellan golvbjälkar och väggreglar skulle enligt 
Alsmarker undvikas – de kunde orsaka skrammel från fönster, lampor och tavlor. Kontinuerliga 
balkar (som kontinuerligt gick vidare mellan rum istället för att skarvas) skulle undvikas eftersom 
de spred störningar mellan rum. Balkupplag med låg upplagsstyvhet skulle undvikas.  



 

51 

 

Långt ifrån alla bjälklag fick problem. En kunskapsöversikt från 2008 slog fast att det i praktiken 
sällan uppstod vibrationsproblem för bjälklag med spännvidder på upp till omkring fyra meter 
(Östman 2008). Vibrationerna ökade drastiskt med ökande spännvidd och därmed sjunkande 
egenfrekvenser.  

Eriksson (1995) gjorde en utvärdering av styvhets- och sviktegenskaperna hos sex typer av 
bjälklag i flerbostadshus i trä. Nedböjningen under en 1 kN punktlast beräknades liksom 
maximala impulshastighetsresponsen. Halvtunga bjälklag (delvis av betong) var bäst både 
avseende statisk styvhet och svikt och hade god prestanda för sådan last från människor i rörelse 
som normalt kunde förekomma i en bostad. För tre andra, lättare, bjälklagstyper var risken för att 
de skulle upplevas som oacceptabla inom lägenheten mycket liten. Om limningen av 
golvkonstruktionen utfördes väl borde det inte krävas några speciella tvärförstyvande åtgärder 
enligt utvärderingen. En av de sex studerade bjälklagstyperna var dock direkt olämplig. 
Golvkonstruktionen (kombinationen av skivor som man går på) var där separerad från bjälkarna 
och bidrog inte till styvhet i tvärled. Skikten var också separerade sinsemellan. Eriksson avrådde 
från en användning i flerbostadshus. Klagomål på bjälklagen av denna typ hade också 
rapporterats från boende och kunde förmodligen hänföras till svikt. Bjälklagen hade också lagts 
upp excentriskt vilket kunde bidra till spridning av vibrationer. (Eriksson 1995) 

Girhammar m. fl. (2013) rapporterade resultat från laboratoriestudier av vibrationsegenskaper hos 
ett träbjälklag. De fann att elastiska skikt (som i flera fall användes mellan upplag och 
bjälklagselement för att reducera ljudspridning) förbättrade även bjälklagets vibrationsegenskaper 
genom att öka dämpningen i konstruktionen. Även Jarnerö (2014) kom fram till att en viktig 
åtgärd vid vibrationsproblem var att öka dämpningen. Eftersom dämpningen var beroende av 
dämpningsegenskaperna hos bjälklagens upplag så rekommenderades användande av 
vibrationsdämpande elastiska skikt. Jarnerö menade att dämpningsegenskaper i trästommar 
behövdes undersökas mer. Man behövde undersöka bjälklag av flera olika typer (av korslimmat 
trä, lättbyggnadssystem och pelar-balksystem). Dessutom vore det angeläget med studier som 
undersökte vibrationsegenskaperna hos golv i kontor. Jarnerös studier var begränsade till bostäder 
och det fanns flera betydelsefulla skillnader. Kontor kunde ha större öppna ytor och gångstråk 
vilket gjorde att människor rörde sig annorlunda (kanske gick i grupp) och den dynamiska lasten 
skiljde sig från den i bostäder. Människors tolerans mot vibrationer kunde vara annorlunda i 
kontor än i bostadshus (Jarnerö 2014). 

Vessby (2008) uppmärksammade en annan typ av vibrationsproblem. Han menade att de svenska 
byggreglerna gav otillräckligt stöd för att förebygga besvär av vibrationer (och ljud) högt upp i 
höghus av trä till följd av byggnadens rörelser vid vindlast. I svenska byggregler behandlades 
vindlast förenklat som en statisk last och dimensioneringen fångade därför inte de dynamiska 
effekter som kunde uppträda. Vessby lyfte problemet men gick inte vidare med att söka lösningar. 
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2.4.4 Sammanfattning, kunskapsutveckling kring bärförmåga, 

stadga, beständighet  

Utvecklingen av kunskaperna om träbyggnaders möjligheter att möta kraven på bärförmåga, 
stadga och beständighet belyses av följande nedslag i litteraturen:  

1. Frågan om hur högre träbyggnader skulle stabiliseras var ett område för 
kunskapsutveckling. Till problembilden hörde att stabiliseringarna kunde bli 
dimensionerande. Grova konstruktioner och särskilda avväxlande delar kunde krävas för 
stabiliseringens skull. En särskild utmaning var att effektiva stabiliseringslösningar kunde 
försämra akustiken. Mer utvecklade beräkningsmetoder togs fram, som skulle ge bättre 
utnyttjande av träkonstruktioner. Tekniska lösningar utvecklades. Massivträskivor 
fungerade bra. Stag/kryss av olika slag kunde användas för större byggnader. Ett nytt sätt 
att stabilisera pelar-balksystem utvecklades där slanka stabiliserande väggelement av 
limträ och LVL-skivor (fanerträ) som skruvlimmats till bägge sidor av en ram visade sig 
kunna stabilisera upp till fyra våningar höga pelar-balksystem. (2.4.3.2) 
 

2. Kunskaper utvecklades om praktisk hantering i högre trähus av träets naturliga fukt- och 
temperaturrörelser samt större känslighet för tryck tvärs fibrerna. Tekniska lösningar 
omfattade att: Minimera mängden trä som belastas vinkelrätt fibrerna, göra väggarna 
kontinuerliga och bjälklagen inhängda, använda torrt virke, använda spånskivor med 
goda fuktegenskaper och vid behov lättbalkar i bjälklag och att dimensionera för 
stämpeltryck. Erfarenheter byggdes upp av att uppföljningar gjordes där man mötte hur 
stora deformationerna faktiskt blev. (2.4.3.3) 
 

3. Beräkningsmetoderna för att beräkna klossbrott i förband utvecklades. (2.4.3.4) 
 

4. Teoretiska kunskaper om nya produkter och metoder utvecklades: massivträ, korslimmat 
trä, volymbyggnadssystem, elastiska mellanlägg. (2.4.3.5) 
 

5. Ras av hallar med olika stommaterial under en snörik vinter gav vissa lärdomar för 
träbyggandet. Analysen visade att följande frågor var viktiga: Stagning för att undvika 
instabilitetsproblem både i den färdiga konstruktionen och under byggskedet; Situationer 
med risk för brott vinkelrätt fibrerna (t. ex. leder, dubbla avsmalnande balkar, böjda 
balkar); Hänsyn till fukteffekter; Utformning av förband. (2.4.3.6) 
 

6. Risker för svikt- och vibrationsproblem uppmärksammades och gällde framförallt 
bjälklag med spännvidder större än 4 meter. Ett förslag fördes fram om att byggreglernas 
krav borde omformuleras och bli betydligt strängare med avseende på godkänd 
nedböjning. (2.4.3.7) 
 

7. En annan typ av vibrationsproblem som uppmärksammades var sådana som kunde uppstå 
högt upp i höghus av trä till följd av byggnadens rörelser vid vindlast. De svenska 
byggreglerna gav otillräckligt stöd för att förebygga sådana problem. (2.4.3.7) 
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2.4.5 Bullerskydd 

2.4.5.1 Några begrepp för att underlätta läsningen 

Med buller avses oönskade ljud. Buller kan påverka människors hälsa på olika sätt - skada 
hörseln, försvåra samtal, ge upphov till olika fysiologiska reaktioner och ge sömnstörningar. 
Byggreglerna innehåller krav på att byggnader ska skydda (isolera) mot buller av olika kategorier 
och byggherrar kan ställa ytterligare krav.  

I byggnadsakustiska sammanhang skiljer man på stegljud och luftljud. Stegljud avser ljud som 
typiskt uppkommer då personer går på ett golv, barn leker eller hoppar, föremål i kontakt med 
stommen flyttas eller att något tappas på golvet. Luftljud avser ljud som alstras ut i luften från tal 
och högtalare och sprids vidare till omgivningen via luften. Hur stegljud och luftljud sprids i 
byggnader visas i figur 4. 

 

   

a b 

Figur 4: a) Visar hur ljudspridning från stegljud i en byggnad sker dels som direkt transmission  
genom en byggnadskonstruktion, dels som flanktransmission (via intilliggande delar).  
b) Visar på motsvarande sätt som i a hur ljudspridning från luftljud sker. Bild: Jörgen Olsson 
 

Ljud som förekommer i bostäder har olika frekvens, exempelvis alstrar tal ljud inom 
frekvensområdet 50 – 10 000 Hz och gång på ett bjälklag ljud inom frekvensområdet 25 – 200Hz. 
Den mänskliga hörseln är känsligast inom frekvensområdet 100 – 3150 Hz och man har tidigare 
av tradition forskat kring ljudisolering inom det frekvensområdet. På senare tid har man 
uppmärksammat behov av att beakta även lägre frekvenser. (Jarnerö 2007) 

Figur 5 visar kurvor, så kallade isofonkurvor eller hörselkurvor, som illustrerar hur människor 
uppfattar ljud med olika frekvenser olika starkt. (Isofon betyder lika hörselintryck). I figuren visar 
vi också vid vilka frekvenser man brukar utvärdera hur väl bjälklag isolerar mot stegljud, samt 
markerar frekvensområdet för mänskligt tal.  
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Figur 5:  Klassiska hörbarhetskurvor (isofonkurvor) för människor (i medel, grafen är hämtad från 
standarden ISO 226). De visar hur människor upplever ljudstyrka i förhållande till frekvens. 
Kurvorna visar att vi behöver betydligt högre ljudnivå i låga frekvenser för att uppfatta ett ljud som 
lika starkt som i höga frekvenser. (Vi hör dåligt vid låga frekvenser.) 

I diagrammets övre del har tre olika frekvensområden markerats som visar vid vilka frekvenser man 
har utvärderat och kan utvärdera stegljudsisolering. I början av den i denna delstudie studerade 
perioden (1994-2014) utvärderades stegljudsisolering i byggnader enligt svenska byggregler för 
frekvenser mellan 100 Hz och 3150 Hz.  Detta frekvensområde gäller fortfarande idag enligt många 
länders byggregler. Den nedersta dubbelpilen i det övre området av diagrammet markerar området. 
Efter en revision av svenska byggregler utvärderas stegljudsisolering i Sverige numera för 
frekvensområdet 50 Hz – 3150 Hz. Den mellersta dubbelpilen markerar området. Ett möjligt 
alternativt mätområde som bättre tar hänsyn till lägre frekvenser har observerats av forskare där 
man betonar vikten av att gå ner till 20 Hz. Den översta dubbelpilen i diagrammet markerar 
området. Bild: Jörgen Olsson 

 
  

Ungefärligt område för mänskligt tal 
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2.4.5.2 Ljudisoleringen var generellt bra men klagomål förekom kring 
stegljud 

2.4.5.2.1 Trästommar isolerade sämre än betongstommar vid låga frekvenser 
Trähusen gav god isolering mot ljud med höga frekvenser men sämre isolering mot ljud med låga 
frekvenser (Alsmarker 1993, Eriksson 1995, Nordic Wood 1997, Östman 2008, Hagberg 2011, 
Ljunggren 2011). Att ljud vid låga frekvenser vållade störningar var en speciell utmaning i det 
inledningsskedet för flervåningsbyggnader i trä. Ljud med låga frekvenser kan vara stegljud (av 
exempelvis människor som går eller barn som leker) eller luftljud (av basljud från högtalare).  
Speciellt stegljud vid låga frekvenser nämndes återkommande som ett problem för träbyggandet. 
(Alsmarker 1993, Eriksson 1995, Nordic Wood 1997, Jarnerö 2007, Östman 2008) 

Ett exempel där man inhämtade brukarnas synpunkter på träbyggnader var bostadsprojektet 
Wälludden i Växjö (4 och 5 våningar, byggt 1995–1996) (Nordic Wood 1997). En 
intervjuundersökning gjordes med de inflyttade hyresgästerna. Det allmänna omdömet om 
ljudisoleringen då alla typer av isolering sammanvägdes var: 77 % tyckte att den var bra eller 
mycket bra, 14 % tyckte att den var neutral, 9 % tyckte att den var dålig eller mycket dålig. Av 
hyresgästerna hade 43 % tidigare bott i betonghus, 78 % av dem tyckte att Wälludden var bättre 
eller mycket bättre med avseende på ljudisolering, 11 % att den var lika bra och 11 % att den var 
sämre eller mycket sämre. Hyresgästerna fick betygssätta ljudisoleringen efter en betygsskala 1–7 
där 1 var helt otillfredsställande, 3,5 var tillfredsställande och 7 helt tillfredsställande. Medelbetyg 
blev 4 för stegljud, fotsteg eller slag, 6,3 för luftljudsisolering, tv, stereo, telefon etc, 6,4 för 
hissljud och 5,6 för ljud från trapphus.  

En enkätundersökning för ett bostadsprojekt i Rya (5 våningar, byggt 2005) visade enligt 
Rosenkilde m. fl. (2008) att de högfrekventa bullerstörningarna inte var ett problem men att de 
lågfrekventa ljuden var det. Man menade att sättet som dörrkarmar och trösklar fästs in i stommen 
och effekten av tunga dörrblad och stängningsmekanismer borde studeras speciellt för 
trästommar. På en fråga om man upplevde buller från andra lägenheter svarade 3 ”ja, ibland”, 4 
”ja, ofta” och 10 ”nej, aldrig” (17 av 25 tillfrågade svarade på enkäten). Några boende påtalade i 
enkäten att ljudmiljön inte var som förväntat. Mätningar genomfördes i den lägenhet där 
störningar rapporterats och i en lägenhet som inte var i bruk. Genom intervjuer framkom att 
luftljudsisoleringen var tillfredsställande och att problemet gällde stegljud. Mätningarna 
inriktades på stegljudsisolering och gjordes enligt standard ISO 140-7. De visade att bjälklagen 
uppfyllde eller överträffade byggreglernas krav (Rosenkilde m. fl. 2008). 

Den från finska översatta handboken Ljudisolering i trähus (Jarnerö 2007) redovisade att nöjdhet 
med luftljudisolering kunde kompensera för missnöje med stegljud. Finska uppföljningar hade 
visat att brukare av trähus totalt sett var nöjda med ljudmiljön.  

2.4.5.2.2 Installationer gav lågfrekventa ljud 
Ljud från installationer dominerades ofta av lågfrekventa ljud och krävde extra uppmärksamhet 
för träkonstruktioner (Östman 2008). Installationer kunde lättare orsaka vibrationer i träbjälklag 
än i betongbjälklag.  

Erfarenheter om hur man skulle hantera det utvecklades i byggprojekten. För Inre Hamnen i 
Sundsvall (6 våningar, byggt 2004–2006) var installationer ett problem i den meningen att de 
påverkade detaljutformningen av bjälklag och väggar (Sardén 2005). Installationsschakt 
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utformades för att undvika akustikproblem. Man fann att ventilationen måste bäras av taket och 
avlopps- och vattenledningar måste bäras av bjälklaget för att separera lägenheterna akustiskt. 
Vertikala värmeledningar krävde väl utförda tätningar, ju färre hål desto bättre. Fläktarna skulle 
gå kontinuerligt och med frekvenser över de kritiska. Hisschaktet måste separeras från stommen. 
Det löstes med en stålram som separerades från massivträstommen (Sardén 2005). 

För byggprojektet Älvsbacka strand i Skellefteå (6 våningar, byggt 2008) undveks överföring av 
installationsljud mellan lägenheterna genom att låta avloppsröret löpa i ett ljudisolerat schakt 
(Stehn m. fl. 2008). 

2.4.5.2.3 Byggreglernas krav på ljudisolering var inledningsvis inte anpassade för 
träbyggnader 

När de nya funktionsbaserade byggreglerna infördes 1994 var kraven på ljudisolering anpassade 
till tyngre konstruktioner. Reglerna angav värden på stegljudsnivåer som inte fick överskridas och 
minsta luftljudsisolering som måste uppnås. Man använde entalsvärden (ett slags sammanvägt 
medelvärde). Som exempel gällde i BBR 1994 för bostäder i flerfamiljshus att 
luftljudsisoleringen för byggnadsdelar som avskiljer en lägenhet skulle vara minst 53 dB för 
bjälklag och minst 52 dB för väggar. Stegljudsnivån fick uppgå till 58 dB i bostadsrum (från 
korridor, trapphus och loftgång fick nivån uppgå till 64 dB). För att visa att man uppnådde dessa 
värden gjordes mätningar enligt standarder som angavs i byggreglerna och vid dessa mätningar 
skulle man enligt de gällande reglerna mäta ljud vid frekvenser mellan 100 och 3150 Hz. Man 
upptäckte alltså inte om höga ljudtryck uppstod under 100 Hz och över 3150 Hz. Detta gav 
problem. 

Eriksson förklarade i samband med en undersökning av bjälklag: ”Den främsta bristen i 
normkraven, eller egentligen i den bakomliggande svenska (och internationella) standarden 
SS-ISO 717/2 (1983), är att provnings- och utvärderingsmetoden över huvud taget inte beaktar 
ljudisoleringen vid frekvenser under 100 Hz. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom lasten 
från verkliga fotsteg ökar med sjunkande frekvens (…) Denna brist gäller naturligtvis alla 
lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktioner men har inte så stor betydelse för tyngre 
konstruktioner som till exempel betongbjälklag. Anledningen till detta är att betongbjälklaget, 
främst genom sin tyngd, utan speciella åtgärder ändå har en relativt god ljudisolering vid låga 
frekvenser.” (Eriksson 1995 s. 26.) Ett exempel på skillnad i stegljudsnivåer för träbjälklag och 
betongbjälklag ges i figur 6. 

 

Figur 6: Jämförelse av uppmätta stegljudsnivåer för ett lätt träbjälklag med lågt värde på 
stegljudsisoleringen och ett 200 mm betongbjälklag. Bild: Per-Erik Eriksson, ur (Eriksson 1995). 
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Det var dessutom så att den procedur som användes för att väga samman ljud vid olika frekvenser 
till ett enda tal tog hänsyn till att örat inte är lika känsligt vid låga frekvenser – proceduren 
innebar att man godtog sämre ljudisolering vid lägre frekvenser (Ljunggren 2011). 

Flera forskare uppmanade byggherrar att ställa högre krav på byggnadskonstruktionerna än vad 
normen angav. Som exempel uppmanade Alsmarker (1993) byggandets aktörer att studera hela 
frekvensspektrat när man bedömde bjälklag. För träbjälklag handlade utmaningarna om att 
bemästra frekvenser från 0 till ca 250 Hz menade han. Eriksson (1995) redovisade alternativa sätt 
att beräkna stegljudsisolering, som tog hänsyn till låga frekvenser (under 100 Hz) och som också 
lade en större relativ vikt vid låga frekvenser. Eriksson föreslog att denna alternativa metod skulle 
användas av byggherrar för att garantera en god boendekomfort. Rapporten Flervånings trähus 
rekommenderade en alternativ metod att beräkna stegljud enligt Bodlund, en svensk forskare som 
arbetade med lätta bjälklags problematik under 1980-talet (Nordic Wood 1997). Skillnaden 
mellan den rekommenderade metoden och den gällande europeiska metoden var sättet att väga 
samman uppmätt ljudnivå i angränsande lägenheter.  

Vid projekteringen och utvärderingen av de trähus som uppfördes inom projektet Nordic Wood 
hade andra och strängare bedömningsgrunder än byggreglernas krav använts (Nordic Wood 
1997). Även vid planering och projektering av Limnologen i Växjö (7–8 våningar, byggt 2006–
2009) ställde byggherren högre krav på ljudisolering än normen angav. (Rosenkilde m. fl. 2008) 

2.4.5.2.4 Byggreglerna ändrades men vissa menade att ytterligare ändringar behövdes 
Problemen med att byggreglerna släppte igenom konstruktioner med för höga ljudnivåer vid låga 
frekvenser påtalades alltså tidigt. År 1999 skedde en viktig förändring av regelverket som innebar 
att ljud med lägre frekvenser skulle beaktas. Den nedre gränsen blev 50 Hz istället för som 
tidigare 100 Hz (Hagberg 2013). Detta innebar en betydande skärpning av kraven.  

Skärpningen tycks ha fått effekt. Drygt tio år senare rapporterade forskare att lätta 
flervåningsbyggnader hade bättre eller betydligt bättre akustisk prestanda än vad de haft ett 
decennium tidigare (Hagberg 2013, Ljunggren m. fl. 2014). 

Helt nöjd var man dock ännu inte med kraven. Ytterligare forskning bedrevs i syfte att undersöka 
om kraven var formulerade på ett sådant sätt att brukarna av trähus blev nöjda med ljudmiljön om 
kraven uppfylldes. Studier inom forskningsprojektet AkuLite (som pågick 2009–2013) tydde på 
att man kunde behöva beakta ännu lägre frekvenser, från 20 Hz, för att konstruktioner som 
utvärderats som bra också skulle uppfattas som bra av brukarna (Hagberg 2013, Ljunggren 
m. fl. 2014). I AkuLite tog man genom en kombination av laboratorieundersökningar och 
fältstudier fram ett förslag till nytt utvärderingskriterium för stegljud. Kriteriet innebar att ett 
sammanvägt värde beräknades, baserat på då gällande standard ISO 717, men som till det gamla 
värdet adderade en anpassningsterm för de lägsta frekvenserna. En frekvensvägningskoefficient 
användes också i beräkningen av entalsvärde, för att öka betydelsen av lågfrekvent ljud vid 
utvärdering.  

De vid den här tidpunkten aktuella sammanvägda värden som användes för utvärdering av 
ljudisolering i nästan alla världens länder täckte frekvensområdet 100 Hz till 3150 Hz. Sverige 
stack dock ut eftersom vi sedan 1999 hade använt en option i ISO 717 för att utöka 
frekvensområdet till 50 Hz (Hagberg 2013). Nu tydde resultaten från AkuLite-projektet på att det 
kunde bli nödvändigt att ytterligare utvidga frekvensområdet nedåt till 20 Hz för att få god 
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överensstämmelse mellan objektiv mätning av ljudisolering och subjektiv upplevelse av den 
(Hagberg 2013, Ljunggren m. fl. 2014). 

2.4.5.2.5 Det var svårare att mäta ljud vid låga frekvenser 
Det förekom klagomål på stegljudsisolering i trähus även efter att kraven skärpts och en 
anledning menade man var att mätningar av stegljud inte tog tillräcklig hänsyn till de störande 
lägre frekvenserna (Östman 2008). Man skulle vilja mäta ännu lägre frekvensband, men det lät 
sig inte göras utan att införa nya problem. Vid mätningar under 50 Hz var det mycket svårt att 
uppnå goda mätresultat med de metoder som stod till buds. Ett problem enligt Östman (2008) var 
att den standardiserade stegljudsmaskin man använde inte var optimal. Maskinen exciterade 
dåligt de få egenfrekvenser som troligen dominerade ljudöverföringen i låga frekvensband.  

Mätning av ljud vid låga frekvenser (under 100 Hz) kunde ge större fel än mätningar vid högre 
frekvenser och krävde en speciell mätprocedur (Ljunggren m. fl. 2014). Bland annat krävdes ett 
större antal mikrofonlägen och tiden för mätningar behövde utökas. Det fanns råd i ISO-
standarderna om hur mätningar vid låga frekvenser skulle göras, men de täckte bara frekvenser 
ned till 50 Hz. Det kunde krävas ytterligare hänsyn för att garantera en bra mätprocedur ned till 
20 Hz.  

2.4.5.2.6 Erfarenheter från industrin otillräcklig i den utvalda litteraturen 
Litteraturen tar upp exempel på fall med brister i stegljudsisoleringen. Hur utformningen av 
trähus som presterar bra skiljde sig från de som inte presterade framgår inte med önskvärd 
tydlighet. Det bör ha byggts upp värdefulla erfarenheter av hur funktionskraven kunde uppnås 
med varje uppförd byggnad. Dessa erfarenheter är ofullständigt dokumenterade i den utvalda 
litteraturen. En orsak kan vara att kunskaper stannat hos individer och företag och inte 
dokumenterats i skrift.  

2.4.5.3 Erfarenheter av konstruktionstekniska lösningar utvecklades 
successivt 

Allt sedan starten i Sverige för det högre träbyggandet 1994 var det känt att man skulle bygga 
dubbla konstruktioner för att kunna uppfylla ljudkraven med stommar av trä (Alsmarker 1993, 
Eriksson 1995, Nordic Wood 1997). 

Äldre tiders träbjälklag hade inte gett bra ljudisolering och orsakerna till det var också kända 
(Nordic Wood 1997). I sådana bjälklag samverkade undertak och golvyta med de bärande 
bjälkarna. Bjälklagen var typiskt fyllda med spån och sand eller spillmaterial. Med nya metoder 
och material var det möjligt att uppnå god ljudisolering, men i början av den studerade perioden 
fanns en osäkerhet om vad som var optimalt – det nämndes att bjälklagen fortfarande inte var 
färdigutvecklade (Eriksson 1995, Nordic Wood 1997). En konstruktionsteknisk utveckling skedde 
och många bjälklagsvarianter förekom. Olika kombinationer av balkar och skivmaterial användes 
och effekten av olika mängd isolering i bjälklagen studerades (Nordic Wood 1997). Efterhand 
kom massivträkonstruktioner till användning och ”semimassiva” bjälklag med stående plankor 
utvecklades (Gustafsson 1998, Gustafsson & Gustafsson 1999, Gyproc 2003, Stehn m. fl. 2008). 

Generellt giltiga koncept gick ut på att lägenhetsskiljande bjälklag skulle ha undertak som var 
fästa till de bärande balkarna med fjädrande infästningsdetaljer för att dämpa ljud (Nordic Wood 
1997, Jarnerö 2007). Ovanpå bjälkarna skulle övergolvet läggas flytande, det vill säga på ett 
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sådant sätt att det kunde röra sig fritt i förhållande till bjälkarna. Det skulle var tillräckligt med 
isolering i bjälklagen. Bjälklagen behövde vara tjocka, omkring 500 mm. 

Man gjorde erfarenheter som att elastiska skikt ovanpå bjälklagen inte hade samma effekt på 
träbjälklag som på betongbjälklag (Ljunggren 2011). För betongbjälklag (och allmänt för 
betongkonstruktioner) gällde att tyngden i sig dämpade ljud med låga frekvenser. Ljud med höga 
frekvenser kunde enkelt åtgärdas genom att lägga på en stegljudsdämpande matta. Eftersom 
träbjälklagens ljudproblem inte ligger vid höga frekvenser fick åtgärden mindre effekt.  

Bjälklagen kunde göras tunnare än de omkring 500 millimetrarna och ändå få goda ljudisolerande 
egenskaper med en pågjutning av betong eller med ett lager av torr sand. En handbok översatt 
från finska visade bjälklagstyper som genomgående hade ett lager av betong eller sand i 
konstruktionen (Jarnerö 2007). I svenska flerbostadshus med trästomme i två våningar förekom 
varianter på lägenhetsskiljande bjälklag som innehöll betong och hade goda ljudisolerande 
egenskaper (Eriksson 1995). För det högre träbyggande som startade 1994 framgår det inte av 
litteraturen hur pass vanligt det blev med bjälklag som var hybrider av trä och betong. 

Som exempel på konstruktionsteknisk utveckling beskriver Stehn m. fl. (2008) utvecklingen av 
bjälklag för byggprojektet Hyttkammaren i Falun (5 våningar, byggt 2007–2008). Det 
ursprungligen tänkta bjälklaget klarade inte ljudkravet och en ny lösning togs fram. Bjälklagen 
skulle byggas med korslimmat trä från företaget KLH, som stod för projektering och montage av 
stomme. KLH ville säkerställa att den teoretiskt beräknade stommen klarade ljudkraven även 
praktiskt. För uppförande i Österrike hade företaget ett stort antal typgodkända bjälklagslösningar 
men i Sverige gällde andra ljudkrav. KLH byggde och testade ett 40 m2 stort bjälklag i 
laboratorium för att möta ljudkraven. Det största problemet fanns i det lägre frekvensomfånget 
mellan 50–100 Hz. KLH testade sig fram med flera bjälklagslösningar. När bjälklaget var 500 
millimeter tjockt uppnådde man kraven både teoretiskt och praktiskt. Genomförandet fungerade 
trots att bjälklagen måste göras tjockare än vad man planerat, tack vare att detaljplanen angav 
tillåtna antal våningar (istället för som brukligt maximalt tillåten höjd). (Stehn m. fl. 2008) 

Lägenhetsskiljande väggkonstruktioner skulle vara dubbla och de skulle ha en spalt på minst 
145 mm mellan vägghalvorna (Ljunggren 2011). Ljunggrens exempel på väggar med riktigt goda 
ljudegenskaper visade att väggarna kunde behöva ha en tjocklek på upp till 300 mm. Väggreglar 
skulle ha centrumavstånd på minst 600 mm eftersom väggens ljudisolering försämrades med 
tätare regelavstånd (Alsmarker 1993, Ljunggren 2011). 

För skiv- och regelväggar uppträdde andra fenomen än i betongväggar, vilket krävde andra 
kunskaper. Exempelvis behövde man veta hur ett fenomen kallat koincidens undviks (som 
innebär att ljudet går rakt genom en vägg när infallande ljud har samma våglängd som väggens 
karakteristiska böjvåglängd) (Jarnerö 2007). 

2.4.5.4 Byggandets aktörer var osäkra men byggde upp erfarenheter 
med varje projekt 

Efter tio år med tillåtet högre träbyggande i Sverige rapporterades brist på gemensam kunskap om 
den nya tekniken och de nya aktörerna. Det fanns en osäkerhet och känsla av att trä var ett 
komplext material. Sardén (2005) menade att osäkerheten borde minska genom nya metoder för 
projektstyrning som ”lean construction” och genom att aktörerna byggde upp nära relationer till 
varandra. För pilotprojektet Inre Hamnen i Sundsvall fanns inte några standardlösningar. Det var 
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ett utvecklingsprojekt och alla var tvungna att delta i att finna lösningar. Speciallösningar 
behövde utvecklas varav några nämnts ovan och gällde installationer. Dessutom skulle 
ljudreducerande fönster installeras på markplan i byggnaderna och i alla fönster som vette mot 
gatan. Hisschaktet måste separeras från stommen. Det löstes med en stålram som separerades från 
massivträstommen. 

Enligt Levander (2010) upplevde beställare och fastighetsförvaltare industriellt byggda 
flerbostadshus med trästomme som ett osäkert val i fråga om ekonomi, tekniska lösningar och 
uppfyllande av funktionskrav. Ett av studiens resultat var att de största osäkerheterna gällde 
förvaltningsekonomi, följt av tekniska lösningar och levnadsklimat (främst ljudisolering).  

2.4.5.5 Oförutsägbarhet och känslighet för avvikelser 

För lätta konstruktioner som träkonstruktioner kunde en liten skillnad i utformningen orsaka en 
stor skillnad i ljudisoleringsegenskaperna (Östman 2008). Lätta konstruktioner var betydligt 
känsligare än tunga när det gällde inverkan av små ändringar (Ljunggren 2011). Det gjorde 
området komplext och bidrog till att träbyggnaders akustiska egenskaper uppfattades som delvis 
oförutsägbara. Vissa av de ursprungligen svårförklarliga fenomenen beskrevs och förklarades 
efterhand i handböcker, rapporter och artiklar.  

2.4.5.5.1 Oavsiktliga sammankopplingar och för hög styvhet orsak till ljudspridning – 
behov av utbildning 

En sak som kunde medföra oönskad ljudspridning var oavsiktliga sammankopplingar mellan 
byggnadsdelar. Ett exempel var misstag vid montering av undertak för lägenhetsskiljande 
bjälklag (Eriksson 1995, Ljunggren 2011). Det hände att man av misstag fäste undertak av gips 
allt för styvt till den lastbärande konstruktionen (plattan eller balkarna), exempelvis genom att 
använda för långa skruvar. Det medförde att undertaket inte dämpade ljud som avsett. 

Ljunggren (2011) redovisade och analyserade några andra iakttagna problem: 

• En dubbelvägg hade projekterats för att utföras som två skivor (vardera uppbyggda av 
träreglar, mineralull och gipsskivor) med en luftspalt emellan. Inåt mot luftspalten skulle 
skivorna ha försetts med kycklingnät men kom istället att utformas med träfiberskivor. 
Det medförde att ljudisoleringen försämrades ordentligt och att man inte klarade 
byggreglernas ljudkrav. 

• Vid tilläggsisolering av en vägg i en skola hade reglarna placerats dubbelt så tätt som 
projekterat för att man ville få en styvare gipsvägg med hänsyn till slitage. Den ökade 
styvheten hade samtidigt medfört att tilläggsisoleringen gav obetydlig och otillräcklig 
förbättring av luftljudsisoleringen. 

• Vid byggandet av ett radhus hade en regel felaktigt utformats som kontinuerlig över 
fogen mellan två radhus. Det hade gett klart sämre ljudisolering än avsett. 

• Otätheter under en lägenhetsskiljande vägg hade gett ljudtransmission under väggen och 
underkänd ljudisolering. 

 

Av exemplen framgår att det fanns ett utbildningsbehov inom träbyggandet. Kunskap om hur 
delar skulle utformas och monteras för att säkerställa avsedd ljudisolering behövde förmedlas till 
dem som skulle montera byggdelarna på byggarbetsplatser och i fabriker. (Ljunggren 2011) 
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2.4.5.6 Flanktransmission kunde hanteras med 
flanktransmissionsspärrar – som kunde vara svåra att 
dimensionera 

Indirekt ljudspridning, flanktransmission, nämndes återkommande som en utmaning. Enligt 
kunskapsöversikten Acoustics in wooden buildings: State of the art (Östman 2008) var 
flanktransmission ett av huvudproblemen för lättviktskonstruktioner. Man menade att när 
vibrationer från ett golv spreds till de bärande väggarna så kunde ljudutstrålningen från väggarna 
mycket väl bli större än ljudutstrålningen genom själva bjälklaget. Flanktransmission utgjorde 
speciellt ett viktigt praktiskt problem för platsbyggda lättviktskonstruktioner. Man menade att det 
var nödvändigt lösa dessa problem för att kunna hantera stegljudsisoleringen. (Östman 2008)  

Olika former av så kallade flanktransmissionsspärrar utvecklades för att placeras mellan 
byggdelar. Den typ av spärr som oftast nämndes i litteraturen var utformad som ett elastiskt 
mellanlägg, avsett att placeras exempelvis mellan bjälklag och deras upplag eller mellan vägg och 
bjälklag. Under flera år fanns utmaningar med att förstå hur mellanläggen skulle dimensioneras. 
Ljunggren (2011) konstaterade att mellanläggen behövde vara relativt mjuka för att ge en 
minskning av flanktransmissionen. Samtidigt skulle de vara tillräckligt styva för att överföra 
statiska krafter, vilket innebar en väsentlig begränsning. En spärr som fungerade bra i en byggnad 
fungerade inte automatiskt bra i en annan typ av byggnad, eftersom resultaten berodde på en 
kombination av byggnadens och spärrens egenskaper. ”Det är i dagens läge inte möjligt att 
beräkna inverkan av flanktransmissionsspärrar (…) med någon hög grad av säkerhet.” (Ljunggren 
2011, s. 75). Man kunde dock med förenklade antaganden göra beräkningar av 
transmissionsdämpningen. 

Det kunde bli olika bra ljudisolering på olika våningsplan i träbyggnader (Öqvist 2010, Serrano 
2009). Forskarna poängterade att dimensioneringen av elastiska mellanlägg måste göras noggrant. 
I en studie kvantifierades stegljudsisolering och luftljudsisolering i trettio synbarligen identiska 
volymbyggda lägenheter i en byggnad med fyra våningar (Öqvist 2010). Stora variationer i 
ljudisoleringen hittades och man kunde konstatera en statistiskt signifikant skillnad mellan 
våningsplan: den högsta våningen uppnådde bättre ljudisolering. Skillnaden antogs vara orsakad 
av att den högre statiska belastningen på nedre våningen påverkade de elastiska mellanlägg som 
användes som flanktransmissionsspärrar mellan volymer.  

Industrin utvecklade också icke-elastiska flanktransmissionsspärrar av stål (Ljunggren 2011). En 
sådan utvecklades och patenterades i samband med utvecklingen av ett massivt trähussystem. Här 
fanns utrymme för innovation: det borde gå att utveckla andra lösningar efter samma principer 
menade Ljunggren.  

2.4.5.7 Erfarenheter av hur stabilisering och akustik måste samordnas 

Flera källor påpekade tidigt att det fanns en inbyggd konflikt mellan behovet att göra det 
stabiliserande systemet tillräckligt styvt och behovet av att få tillräckligt god ljudisolering (Nordic 
Wood 1997, Östman 2002a, Rosenkilde m. fl. 2008). Det stabiliserande systemet blev nämligen 
effektivare med kontinuerliga konstruktioner medan ljudisoleringen blev bättre om 
konstruktionerna inte var kontinuerliga utan istället hade avbrott som förhindrade ljudspridning, 
exempelvis i lägenhetsgränser. Limnologen var ett exempel. Visserligen överträffades där 
normens krav, men inte så mycket som man hade räknat med (Rosenkilde m. fl. 2008). Man 
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misstänkte att stabiliserande stag kunde ha bidragit till att minska ljudisoleringen, trots att särskild 
hänsyn hade tagits till stagens isolering från övriga stommen.   

2.4.5.8 Förutsäga ljudisolering med god precision med hjälp av 
beräkningar 

För betongstommar kunde ljudisoleringen bestämmas med god precision med hjälp av 
beräkningar. Datorstödda hjälpmedel var utvecklade och beräkningarna kunde göras enligt 
europeisk standard. Vid starten av det högre träbyggandet fanns inte samma möjligheter för 
träbyggnader och utvecklingen tog tid. År 2008 påpekades bristen på teorier och 
beräkningsmetoder (Östman 2008) och 2011, sjutton år efter att det höga träbyggandet blivit 
tillåtet i Sverige konstaterade Ljunggren (2011, s. 37) att: ”Det finns idag ingen möjlighet att 
utföra liknande beräkningar för trähus och för flertalet andra typer av byggnader med lätta 
byggsystem”. Ljunggren underströk vidare att det fanns ett enda säkert sätt att få fram 
ljudisoleringen hos ett lättbyggnadssystem (som trähus): mätningar i provhus. Bristen på 
beräkningsmetoder berodde delvis på att nödvändiga data saknades menade han, speciellt gällde 
det uppgifter om förlustfaktorn (en parameter som används för att beskriva hur konstruktioner 
dämpar vibrationer).  

Det förekom att fysiska provhus byggdes (Östman m. fl. 2008), men framgår inte i vilken 
omfattning. Det är en kostsam och omständlig metod som inte lämpar sig lika väl för 
känslighetsanalyser som en beräkningsmetod. 

2.4.5.9 Ett stort kunskapsbehov vid starten 

Sammantaget framstår utmaningarna med att möta funktionskrav på buller som relativt många 
och stora för träbyggandet under den inledande perioden 1994–2014. Industriell utveckling och 
akademisk forskning var nödvändig.  

Byggregler, beräkningsmetoder och mätmetoder var inledningsvis anpassade efter tyngre 
byggnaders akustiska egenskaper. Stora delar av byggbranschens erfarenheter av vilka lösningar 
som fungerar bra baserades naturligt nog på tunga stommars ljudegenskaper och det gällde alla 
led från beställare till konsulter och entreprenörer. Flera källor påtalade att forskning behövdes 
för att den nya träbyggnadstekniken skulle kunna konkurrera fullt ut med de tyngre stommarna.  

Källorna påtalade behov av kunskaper om ljudspridning i träkonstruktioner, möjlighet att kunna 
förutsäga ljudegenskaper i träbyggnader med hjälp av beräkningar, mätmetoder som fungerade 
för låga frekvenser och behov av utbildning i byggandets alla led från beställare och konsulter till 
entreprenörer.  

En fråga som tycks ha varit öppen 2014 var hur krav skulle ställas på byggnader och hur 
konstruktionerna skulle utvärderas för att man skulle vara säker på att byggnader som uppfyllde 
kraven också gav nöjda brukare. Specifika frågor var: Hur skulle byggreglernas krav formuleras? 
Hur skulle man mäta, vid vilka frekvenser? Hur skulle man få god kvalitet på mätningar vid låga 
frekvenser? Hur kunde ljudisolering förutsägas med beräkningar? 
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2.4.6 Sammanfattning, kunskapsutveckling kring bullerskydd 

När det gäller träbyggnaders förmåga att möta krav på bullerskydd, får följande punkter 
exemplifiera kunskapsutvecklingen: 

1. Kunskaper utvecklades om problem med lågfrekvent ljud, speciellt ljud av steg. 
Litteraturen uppmärksammade att byggreglerna släppte igenom konstruktioner som gav 
buller vid låga frekvenser. Byggreglerna behövde ändras och gjorde det 1999, men kunde 
enligt vissa studier vara fortsatt otillräckliga. Vissa delar av problemen framstod som 
svårlösta. Det var exempelvis svårare att få bra kvalitet på mätningar vid låga frekvenser. 
Trots strängare krav och grova bjälklagskonstruktioner framstår det av litteraturen som att 
lågfrekventa stegljud var ett kvarstående problem för träbyggandet. (2.4.5.2)  
 

2. Erfarenhet och kunskap om konstruktionstekniska lösningar som gav bra ljudmiljöer 
utvecklades successivt. Tidigt var det känt att man skulle bygga med dubbla 
lägenhetsskiljande konstruktioner. Konstruktionerna behövde många gånger göras tjocka. 
Exempelvis kunde bjälklag behöva vara drygt 500 mm tjocka. (2.4.5.3) 
 

3. De tidiga byggprojekten kunde kräva utvecklingsinsatser för att nå tillräckligt 
bullerskydd eftersom inga standardlösningar fanns. För att undvika att behöva utveckla 
lösningar inom byggprojekt rekommenderades att byggherrar anlitade leverantörer av 
träbyggsystem med långvarig erfarenhet av fungerande lösningar. (2.4.5.4) 
 

4. Träbyggnader var oförutsägbara när det gällde bullerskydd och resultaten var känsliga för 
mindre ändringar i konstruktionernas utformning. Exempelvis kunde oavsiktliga 
sammankopplingar ge ljudproblem. Utbildning kunde förebygga den typen av problem. 
(2.4.5.5) 
 

5. Flanktransmission – indirekt ljudspridning via intilliggande delar – kunde ge större bidrag 
till buller än spridning direkt genom en del. Flanktransmissionen var svårare att hantera 
än direkt transmission. Under den studerade tidsperioden utvecklades 
flanktransmissionsspärrar. Främst nämns elastiska spärrar, som var mellanlägg av 
polymerer. En icke-elastisk flanktransmissionsspärr i form av ett rullager utvecklades. 
(2.4.5.6) 
 

6. Erfarenheter utvecklades med de uppförda byggprojekten av hur man löste motstridiga 
krav, som att konstruktionslösningar som var effektiva för att stabilisera byggnaden, 
sänkte bullerskyddet. Detaljer kring hur detta faktiskt löstes framgår begränsat av 
litteraturen. (2.4.5.7) 
 

7. Det rådde brist på beräkningsmetoder och därmed möjligheter att med precision förutsäga 
resultatet utan att behöva bygga upp huset eller ett provhus, en kostsam och omständlig 
metod. (2.4.5.8) 
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2.5 Behov av forskning och utveckling efter tjugo 

års träbyggande 2014 
Här beskrivs ett antal kunskapsbehov på området trästommars tekniska prestanda som har 
identifierats genom analys av litteraturen, baserade på delstudiens avgränsningar och avser 
kunskapsläget 2014. Eftersom kunskapsuppbyggnad tar tid finns skäl att tro att kunskapsbehoven 
i stora delar fortfarande är giltiga och det vore värdefullt att följa upp om behoven har täckts av 
de senaste fem årens forskning, utveckling och utbildning. (Det finns inte evidens inom den här 
studien för att behoven fortfarande är giltiga.)  

Behoven har delats in i kategorier där den första omfattar uppföljningar och fördjupade studier för 
några problem och frågeställningar som behandlats i litteraturen, den andra behov av en typ av 
breda utvärderingar som saknas i underlaget för den här studien, den tredje kontinuerligt behov av 
erfarenhetsåterföring och utbildning på identifierade områden, den fjärde behov av tid och riktade 
satsningar för att etablera en ännu ung teknik och den femte och sista behov av att behandla fukt 
och ekonomi, frågor som legat utanför ramen för det här arbetet. 

Uppföljningar och fördjupade studier för några problem och frågeställningar som 

behandlats i litteraturen  

Brandskydd 

• Skillnader i tolkning av brandskyddskrav 
Litteraturen uppmärksammade problem med varierande tolkningar av brandskyddskraven 
för trähus. Dels gjorde olika aktörer (brandskyddskonsulter respektive representanter för 
lokala myndigheter) olika tolkningar. Dels var myndigheternas tolkningar olika i olika 
kommuner. Sådana skillnader kan försvåra och fördyra byggprocesser och bidra till 
osäkerhet om hur man uppnår rätt nivå av brandsäkerhet. Tolkas kraven fortfarande 
olika? Har tydligheten ökat eller erfarenheter byggts upp som ger större samsyn? Har 
kommuner harmoniserat sina tolkningar? Är det någon särskild fråga som kommer upp 
där man ofta tolkar olika? Behövs förtydligade vägledningar? Behövs utbildning? 
Harmonisering mellan kommuner? 
 

• Uppföljande studie av kvaliteten hos brandskyddsdokumentationer 
Brister i brandskyddsdokumentationer har uppmärksammats. Skulle problemet kvarstå 
finns risk att för träbyggandet viktiga delar inte kontrolleras som de ska. Det gäller 
exempelvis de viktiga brandstoppen i hålrum. Har brandskyddsdokumentationerna för 
flervåningshus av trä blivit bättre? 
 

• En uppföljning av läget vad gäller brandskydd på byggarbetsplatser 
Brandskyddet på byggarbetsplatser uppmärksammades i källorna. Brister i brandskyddet 
på byggarbetsplatser kan få förödande konsekvenser med förlust av egendom och liv som 
följd. Hur väl fungerar det idag? Finns det ett utvecklings- och utbildningsbehov?  
 

• Underlag för att dimensionera med hänsyn till naturligt brandförlopp 
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Underlag för att dimensionera brandskyddet på det sätt som benämns ”med hänsyn till 
naturligt brandförlopp” saknades 2002 och senare källor i litteraturen fokuserade inte på 
frågan. Om kunskaperna fortfarande saknas innebär det att projektörer behöver 
dimensionera på ett förenklat sätt, med avseende på standardbrand. Det kan innebära att 
brandskyddet överdimensioneras och kan alltså medföra onödigt höga kostnader för 
trähus. Finns de nödvändiga underlagen idag? 
 

• Uppdaterad vägledning till fria krav 
En ny större revidering och modernisering av de svenska byggreglerna har utretts under 
2019. Kommittén för modernare byggregler föreslår i ett betänkande förändringar. 
Tidigare erfarenheter av tolkningsproblem vid otydlighet för brandavsnittet i 
byggreglerna behöver tas tillvara i den kommande revideringen. Det har tidigare visat sig 
att otydlighet kan medföra stor spridning i tolkning av reglerna och en risk i 
förlängningen att byggnader uppförs med för lågt brandskydd. En brist på kunskaper och 
analyshjälpmedel kan innebära man inte kan utnyttja de friheter i byggreglerna som är 
tänkta att leda till innovation och lägre byggpriser. En kontinuerlig utveckling av 
hjälpmedel behövs. 
 

Bärförmåga, stadga och beständighet 

• Stabilisering av högre träbyggnader: beräkningsmetoder och tekniker 
En utveckling av mer nyanserade beräkningsmetoder för stabiliserande system påbörjades 
under den studerade perioden 1994–2014. Metoderna har begränsningar med avseende på 
byggnadstyp och kan tolkas som komplexa. Vad gäller tekniska detaljlösningar är 
beskrivningarna i den utvalda litteraturen relativt knapphändiga vilket kan betyda att 
erfarenheter är knutna till enskilda individer och/eller företag. Följden av otillräckliga 
beräkningsmetoder och brist på erfarenhetsåterföring kan göra träbyggandet onödigt 
ineffektivt. Erfarenheter kan behöva byggas upp på nytt med varje byggprojekt eller 
åtminstone i varje företag. Har studier gjorts för att vidareutveckla beräkningsmetoder 
och för att sammanställa, publicera och sprida erfarenheter av goda tekniska lösningar? 
Hur bör de allra högsta husen (med höjder som inte förekom före 2014) stabiliseras? 
 

• Kunskaper om hantering av träets naturliga fukt- och temperaturrörelser i höga trähus 
Ojämna sättningar kan i en byggnad kan leda till en rad olika problem och för 
träbyggande måste trämaterialets rörelser hanteras. Goda kunskaper finns sedan länge på 
området. Däremot verkar enligt den utvalda litteraturen en begränsad mängd 
uppföljningar ha gjorts som pågått en längre tid och där resultaten har publicerats. 
Underlaget var 2014 väl litet för att man ska kunna säga att en tillräcklig 
erfarenhetsåterföring hade skett. Nu uppförs dessutom ännu högre träbyggnader än vad 
som byggdes då de hör studerade exemplen publicerades. Fler uppföljningar bör göras 
med dokumentation av deformationer och principiella lösningar, speciellt för trähus med 
fler än åtta våningar.  
 

• Vibrationsproblem och svikt i bjälklag med större spännvidder 
Av litteraturen framstod vibrationer och svikt i bjälklag med stor spännvidd som ett 
otillräckligt utforskat område. Kunskapen var otillräcklig om hur problem skulle 
undvikas för bjälklag med stora spännvidder och inga eller begränsat med studier hade 
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gjorts för kontorsbyggnader. Byggreglernas krav på nedböjning ansågs för generösa. 
Följden av otillräcklig kunskap på området kan bli obehag för brukare och missnöje med 
byggnader. Har kunskapsbehoven på området täckts de senaste fem åren? 
 

• Rörelser högt upp i höga trähus till följd av vindlast 
Frågan om hur man skulle hantera rörelser högt upp i höga trähus till följd av vindlast 
väcktes i den här studerade litteraturen men besvarades inte. Med allt högre träbyggnader 
är frågan än mer aktuell. Med otillräcklig kunskap på området riskerar man att bygga hus 
som vållar obehag för brukare. Uppföljningar av där rörelserna högst upp i höga trähus 
mäts och de tekniska lösningarna dokumenteras vore angeläget, liksom en undersökning 
av om byggreglernas krav är relevanta. 
 

Bullerskydd 

• Forskning och utveckling för att hantera stegljudsproblematiken 
På ett område rapporteras fall där träbyggnader inte har kunnat uppfylla de krav som 
byggregler och/eller beställare ställer: buller orsakat av stegljud, särskilt vid låga 
frekvenser. Stegljudsproblematiken framstod 2014 som svårhanterlig. Den här utvalda 
litteraturen gav inte tydliga svar på hur byggnader ska utformas för att man ska undvika 
problemen. Det fanns också frågetecken kring hur kraven i byggregler skulle formuleras 
för att man skulle undvika problemen. Har tillräckliga kunskaper utvecklats de senaste 
dem åren? Detta undersöks i delstudien ”Världen 2014–2020, stegljudsfrågan” i nästa 
kapitel. 

 
• Grundforskning om ljudspridning i trähus och erfarenhetsåterföring 

Träbyggnader har karakteriserats som oförutsägbara vad gäller hur bra bullerskyddet blir 
i den färdiga byggnaden. Forskningsprojekt som har genomförts har förklarat vissa 
fenomen och problemen bör ha minskat. Av den studerade litteraturen verkar det som att 
mer grundforskning skulle behövas för att på ett tillfredställande sätt förstå 
komplexiteten. Uppföljningar, dokumentation och erfarenhetsåterföring av praktiskt 
byggande framstår också som angeläget för att inte kunskaperna om dåliga och goda 
lösningar ska stanna hos enskilda byggföretag, byggsystemleverantörer och konsulter. 
 

• Utveckling av flanktransmissionsspärrar 
Fenomenet med indirekt ljudöverföring mellan byggnadsdelar (flanktransmission) har 
visat sig vara viktigt att hantera för att bullerskyddet i trähus ska bli tillfredsställande.  
Flanktransmissionsspärrar har blivit vanliga och består många gånger av elastiska 
mellanlägg som placeras mellan byggnadsdelar. Nu finns flervåningshus av trä som stått 
ett par decennier. Uppföljningar skulle kunna göras av hur de elastiska mellanläggens 
kvalitet står sig över tid. Behåller de sin ljuddämpande förmåga? Utveckling av icke-
elastiska flanktransmissionsspärrar framstår som ett viktigt område för innovation där 
resultaten skulle kunna innebära mycket för ljudkvaliteten i trähus och för 
resursanvändningen. Att bygga med otillräcklig kunskap om de här detaljerna kan 
innebära risk för överdimensionering (material placeras på ett icke-optimalt sätt för att nå 
rätt bullerskydd). Det kan innebära risk för bullerproblem och åtgärder i nybyggda hus. 
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• Beräkningsmetoder för att förutsäga bullerskyddet 
Litteraturen uppmärksammar en brist på beräkningsmetoder och ett behov av att bygga 
upp fysiska testhus för att kunna förutsäga hur bullerskyddet ska bli i trähus. Förfarandet 
är omständligt och dyrt. Om inget genombrott kommit de senaste åren vad gäller 
beräkningsmetoder är detta ett angeläget område att forska inom för att förbättra 
träbyggandet.  
 

Breda utvärderingar saknas i underlaget för den här studien 

• I den studerade litteraturen återges beskrivningar av ett antal byggprojekt och ett 
begränsat antal uppföljningar av kvaliteten i färdiga hus. Men inte i något fall nämns 
uppföljningar gjorda för ett större antal byggnader och utvalda för att få statistik som 
visar vilken prestanda flervåningshus med trästomme har generellt. De mest omfattande 
uppföljningarna avsåg bullerskyddsfrågor. Studier gjordes som omfattade i 
storleksordningen tio byggnader (och ett stort antal lägenheter i dessa byggnader). 
Objektiva uppföljningar med helhetsperspektiv av ett större antal byggnader vore 
värdefullt. Studierna skulle syfta till att förstå både brukarnas upplevelser och mer 
mätbara tekniska kvaliteter (som val av brandskyddslösningar, uppkomna deformationer, 
svikt och vibrationer, rörelser av vindlast, bullernivåer). Möjligen skulle sådana 
utvärderingar behöva utföras parallellt med utvärderingar av byggnader med andra 
stommaterial. 
 

Kontinuerligt behov av erfarenhetsåterföring och utbildning på identifierade områden 

Vissa av de områden där kunskaper har utvecklats behöver fortsatt kontinuerlig behandling. 
Vunna kunskaper behöver föras vidare till yrkesverksamma i byggbranschen och 
myndighetsutövare. Samarbete behöver fortgå i standardiseringskommittéer och internationella 
sammanslutningar. Här ska några identifierade områden som kontinuerligt behöver behandlas tas 
upp. 

Brandskydd 

• Kontinuerligt uppdaterad vägledning om krav, klasser och godkända konstruktioner 
behövs så länge byggreglernas krav lämnar stor frihet och en teknikutveckling sker med 
ständigt nya byggprodukter.  
 

• Harmonisering av brandkrav mellan länder. För träsystemleverantörerna framstår det som 
viktigt att harmoniseringen av brandkraven i olika länder fortsätter om träbyggandet ska 
öka. Ett fortsatt europeiskt samarbete behövs. 
 

• Utbildningsinsatser för brandskydd på byggarbetsplatser. 
 

• Beräkningsmetoder för att beräkna brandmotstånd behöver kontinuerligt utvecklas.  
Metoderna kan behöva bli enklare att använda och mer precisa. De behöver följa med sin 
tid med utveckling av mjukvaror. 
 

• Föra ut kunskap om detaljutformningar av trähus till nya aktörer. Kunskaper om 
detaljutformningens avgörande betydelse för brandskyddet i trähus är utvecklade och 
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dokumenterade sedan decennier. Det förblir kontinuerligt viktigt att de uppdateras och 
förs ut till konstruktörer, arkitekter, brandkonsulter, byggherrar och bygglovhandläggare. 
Kunskaperna behöver fortsatt ingå i byggutbildningar och andra relevanta utbildningar. 
 

Bärförmåga, stadga och beständighet 

• Trä rör sig olika mycket i olika riktningar vid fukt- och temperaturändringar och 
deformeras olika mycket i olika riktningar av belastning. Grundläggande kunskaper om 
trämaterialet och hur det kan hanteras i praktiskt byggande måste kontinuerligt läras ut 
och behöver finnas med i byggutbildningar för att träbyggnader fortsatt ska ha hög 
kvalitet med avseende på formstabilitet. 
 

• En av de studerade publikationerna studerade orsaker till att byggnader rasade i samband 
med en snörik vinter. Studien identifierade ett antal viktiga frågor för träbyggandet och 
föreslog viktiga utbildningsinsatser. Erfarenheterna bör tas in i byggutbildningarna. 
Utbildning behövs hos såväl projektörer som entreprenörer. 
 

Bullerskydd 

• Kunskapsöverföring från praktiker 
De tidiga byggprojekten krävde utvecklingsinsatser eftersom inga standardlösningar för 
bullerskydd fanns. För att minska utvecklingsinsatserna i ett byggprojekt behövde en 
byggherre anlita träsystemleverantörer med vana som kände till vad som fungerade. 
Kunskaper förefaller att ha stannat hos leverantörer och entreprenörer och att inte ha 
blivit dokumenterade och allmänt kända i tillräcklig grad. Det är viktigt att erfarenheter 
dokumenteras och att byggnadsakustikutbildningar behandlar träbyggnadsteknik. 
 

• Erfarenheter av hur man löser motstridiga krav 
Träbyggandets aktörer har behövt bygga upp erfarenheter av hur man löser motstridiga 
krav. Krav som kan vara motverkande var krav på stabilisering och krav på bullerskydd. 
Hur detta praktiskt löstes framgår oftast inte i detalj av de beskrivningar av byggprojekt 
som återfinns i litteraturen (ett undantag kan sägas vara beskrivningarna av Limnologen). 
Dokumentation och erfarenhetsåterföring från fler objekt är viktiga för att inte varje 
byggprojekt ska behöva ”uppfinna hjulet”. 
 

• Byggandet behöver nya tekniker och de behöver förstås 
I den studerade litteraturen kan vi följa hur ett antal nya produkter och metoder kommit 
till användning. Det handlade om massivträ, som med tiden oftast utformades som 
korslimmat. Byggande med tredimensionella volymer, framställda på fabrik och 
transporterade till byggarbetsplatsen var ett nytt byggsätt. Flanktransmissionsspärrar av 
elastiska material började användas. Brandskyddsbehandlingar för trä togs fram. Med nya 
material har kommit behov av att förstå dem. Deras förmåga att uppfylla de krav som 
ställs på byggprodukter behövde verifieras. Således har det genomförts studier för att 
undersöka massivträskivors mekaniska egenskaper, undersöka nya akustikproblem för 
volymbyggnader, förstå hur elastiska mellanlägg skulle dimensioneras och hitta metoder 
för att verifiera brandskyddsbehandlingars beständighet. 
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Det finns ett löpande forskningsbehov för att vi ska få fram nya hållbara byggtekniker.  
Användning kräver att man kan verifiera samtliga de krav som ställs på byggnader. Det 
behövs resurser att undersöka och verifiera nya produkter för träbyggandet för att det ska 
bli konkurrenskraftigt. 
 

Generellt behov: tid och riktade satsningar för att etablera en ung teknik 

• Tid och riktade satsningar för fortsatt kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad 
Av litteraturstudierna framgår att tidskrävande processer och målmedvetna satsningar har 
krävts för att bygga upp kunskaper och erfarenheter om högre träbyggnader. Det har 
handlat om att ha ett antal faktiskt uppförda byggnader och att följa och dokumentera 
dem, att skapa erfarenhetsåterföring genom rapporter, artiklar och handböcker, att ändra 
byggregler så att de blivit relevanta, att utveckla beräkningsmetoder med mera.  
 
Tjugo års utveckling framstår som en relativt kort period för att etablera trästommar som 
ett självklart alternativ till andra stommar. Det fanns behov av ytterligare grundforskning, 
beräkningsmetoder, erfarenhetsåterföring och justering av byggregler även efter två 
decennier. En hypotes är att det behövs insatser ytterligare något decennium.  
 

Viktiga frågor som legat utanför ramen för det här arbetet: fukt och ekonomi 

• Inom ramen för det här arbetet har inte alla för byggnadstekniken viktiga frågor kunnat 
behandlas. Områden där det vore värdefullt att belysa kunskapsläget och 
kunskapsbehoven är exempelvis hur träbyggnader kan skyddas mot fukt under 
byggskedet och vad trähus kostar.  

 

2.6 Val av stegljudsfrågan för fördjupning i den 

andra delstudien 
Granskningen av litteraturen ger en bild av en betydande kunskapsutveckling kring viktiga frågor 
att hantera i flervåningshus med trästomme. Den visar att det finns publicerad kunskap om 
tekniska lösningar för att få god teknisk prestanda med avseende på brandskydd, bärförmåga, 
stadga och beständighet samt bullerskydd.  

Där granskningen slutar 2014 framstår samtidigt frågan om ljud med låga frekvenser och speciellt 
stegljud som ett område som behöver belysas ytterligare. Litteraturen visar inte statistik över 
missnöjdhet med stegljudsisolering i trähus generellt och vi har inte anledning att dra slutsatsen 
att det har funnits utbredda problem. Däremot visar litteraturen att det har förekommit fall där 
brukare varit missnöjda med stegljudsisoleringen. Viktiga skärpningar av byggreglerna skedde 
under den studerade perioden och erfarenheter byggdes upp med ett allt större antal uppförda 
byggnader. Vad har uppmärksammandet av problemen, skärpningarna i kraven och den 
kontinuerliga erfarenhetsuppbyggnaden inneburit för den senaste tidens utveckling? Hur har 
träbyggandet utvecklats med avseende på stegljudsproblematiken efter 2014? Har man funnit 
tillfredsställande konstruktionslösningar, mätmetoder, utvärderingskriterier och 
beräkningsmetoder?  
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Detta problemområde har bedömts väsentligt för en positiv utveckling av träbyggnaders tekniska 
prestanda. Kunskapsutvecklingen har därför kartlagts under åren 2014 till 2020 i denna studie. 

2.7 Resultat: Världen 2014–2020, stegljudsfrågan  

2.7.1 Stegljud 

De frågor som ska besvaras i denna del är: 

1. Finns referenser där nya (upp till tio år gamla) flervånings träbyggnader uppvisar 
problem med stegljud? 

2. Har regelverket ändrats så att byggnader med stegljudsproblematik inte uppförs? 
3. Finns det tillräckligt bra metoder för att förutsäga, mäta och utvärdera stegljud? 

 

Avgränsningen i tid var från 2014 till i dag (2020) och geografiskt har artiklar sökts fram från 
hela världen. I sökningen hittades 50 artiklar. Tyvärr är det få av dessa som innehåller unika 
kvantitativa data (statistiskt användbara) om frågorna som ska besvaras i denna studie. 

Finns referenser där nya flervånings träbyggnader uppvisar problem med stegljud? 

Den här delen avser studier av människans störning från stegljud och korrelationer mot 
mätningar. Det fanns bara två relevanta artiklar angående detta (Ljunggren m. fl. 2017 och Öqvist 
m. fl. 2018). Endast Ljunggren m. fl. (2017) visar mer än två olika byggnadstyper kopplat till 
studie av subjektiv upplevelse/störning av stegljud och som inkluderade moderna byggnader. 
Denna studie täckte 23 flervåningshus. Vid urvalet av byggnader är det beskrivet ”en majoritet av 
byggnaderna är nyligen producerade, medan en del av objekten var några få år gamla när de 
inkluderades till denna studie, och ingen var äldre än tio år”. Vissa av dem kan ha byggts före 
2014 och det är inte möjligt att ur granskningen urskilja vilka som är nya respektive äldre 
eftersom byggnaderna inte avslöjas. Studiens huvudresultat visade att det är viktigt att mäta ner 
till 20–25 Hz för att ha hög korrelation mellan stegljudsmätningar och frågeformulär om subjektiv 
uppfattning om störning av stegljud. För vår undersökning använder vi studien istället för att 
utvärdera prestandan för de olika byggteknikerna. Av de 23 byggnader som jämfördes, är 
6 betongbyggnader, 6 har stomme av korslaminerat trä och 11 går under kategorin ”lätta 
byggnader”, varav 10 har träregelstommar och en är gjord med stålstomme. Byggnaderna med 
stomme av korslaminerade träpaneler har i denna studie hamnat i en egen kategori av 
träbyggnader, baserat på att dessa normalt sett är tyngre än den regelstomme-baserade teknik som 
traditionellt använts för modernt träbyggande i Skandinavien. I en skala från 0 till 10 med rankad 
subjektiv upplevelse av störning från stegljud (här kallad betyg på störning), där 0 avser ingen 
irritation och 10 avser extremt störd, har byggnader med träregelstomme ett medelbetyg på cirka 
4,4. Byggnader med stomme av korslaminerat trä som egen grupp har motsvarande cirka 3,1 och 
betongbyggnaderna har cirka 2,1. För alla stegljudmätningar, inklusive frekvenser från 3 150 Hz 
ned till 50 Hz (Svenska standardmetoden L’nT,w,50), var den värsta betongbyggnaden på samma 
nivå som de bästa med korslimmat trä och den enskilt bästa lätta timmerbyggnaden. Den värsta 
lätta träbyggnaden låg cirka 14 dB högre än den värsta betongbyggnaden. Liknande resultat sågs 
när mätningarna utvärderades ner till 20 Hz. Generellt sett presterade stommar med korslimmat 
trä mellan betong- och lättviktsbyggnaderna. Resultaten visar att stommar med korslimmat trä 
och regelstommar vid 2017 släpar efter i både prestanda och subjektivt betyg på störning i 
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allmänhet, jämfört med betongbyggnader. Särskilt tekniken träregelstommar. Resultaten kan 
sammanfattas som: 

• Det är möjligt för träbyggnader att tangera stegljudprestandan hos vissa 
betongbyggnader. De träbaserade ligger emellertid fortfarande klart under 
betongbyggnaderna med högst prestanda. 
 

• För de bästa träbyggnadsteknikerna (både korslimmat trä och regelstomme) är det möjligt 
att nå under 3 i genomsnitt i subjektivt betyg av stegljudstörningar. 
 

• Det finns ett större spann i subjektiv uppfattning av träbyggnader. Ett spann på cirka fem 
i den tiogradiga betygsskalan (lägsta 1,4, högsta 6,3) medan betongbyggnaderna hade ett 
spann på mindre än två. En anmärkning är att det fanns klart färre betongbyggnader i 
studien jämfört med träbyggnaderna, vilket i alla fall till viss del skulle kunna förklara det 
mindre spannet för betongbyggnader. 

Baserat på dessa begränsade forskningsdata, kan nya flervånings träbyggnader uppvisa problem 
med stegljud? Svaret är ja, på grund av den stora variationen i prestanda som förekommer. Men 
resultaten visar också att det är möjligt att nå tillräckliga klassificeringsnivåer för träbyggnader. 
Speciellt byggnader med stomme av korslimmat trä med hög stegljudsisolering är mer benägna 
att nå liknande prestanda som betongbyggnader. De exakta lösningarna för att uppnå detta 
avslöjas emellertid inte i de anonyma byggnadsobjekten. Golvlösningar med korslimmat trä 
tenderar dock att ha tillagd massa som till exempel grus för att förbättra prestanda kring ljud och 
vibrationer. Det är sannolikt att den tillförda massan ger golven mer liknande egenskaper som 
betonggolven, jämfört med lätt trä-regelstomme-byggnader utan någon tillagd massa, som val av 
förbättrande åtgärder. 

Har regelverket ändrats så att byggnader med stegljudsproblematik inte uppförs? 

Denna del kräver liknande information som den första frågan, och tyvärr är situationen liknande 
gällande kunskapstillgång. Det är nästan bara Ljunggren m. fl. (2017) som har ett omfattande 
antal byggobjekt med både mätvärden och subjektiva betyg. I de svenska byggföreskrifterna är 
L’nT,w,50-gränsen maximalt 56 dB för stegljud. Tre av byggnaderna överstiger det. En av de 
godkända träbyggnaderna med regelstomme är dock nära sex i genomsnittligt betyg av 
stegljudsstörningar (på skala 0 till 10, där 0 är bra och 10 är värst störning), det vill säga det är 
troligt att de flesta människor störs av stegljud och därmed också sannolikt att vissa är extremt 
störda om distributionen av betygen är normalfördelad. Ytterligare ett godkänt objekt med 
träregelstomme hade i genomsnitt cirka fem i bedömning. Det kan också betraktas som inte 
godkänt, särskilt om vi ska eftersträva en nivå på störning från stegljud som är jämförbar med 
betongbyggnaderna (cirka 1,3 till 3,1). Kraven baserade på L’nT,w,50-mätningar och betyg uppfylls 
alltså inte alltid för lätta träbyggnader. En byggnad med stomme av korslimmat trä är inte 
godkänd (av sex sådana byggnader). Ingen av de godkända byggnaderna med korslimmat trä har 
subjektivt betyg över fyra. Två byggnader av korslimmat trä med samma vägda mätresultat 
L'nT,w,50 (55  dB) ger emellertid betydande olika subjektiva betyg. En av dessa två har ett 
genomsnittligt betyg på 4,0 och den andra har 1,4. Mätmetoden och bedömningen verkar inte 
garantera nöjda invånare för lätta träbyggnader. Situationen för byggnaderna av korslimmat trä 
verkar mindre allvarlig, men som man ser är det fortfarande ganska låg korrelation mellan vägda 
mätvärden och betyg på irritation. 
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Värt att nämna är att träregelstommar är vanligt i Skandinavien. I Centraleuropa är de tyngre 
lösningarna med korslimmat trä vanligare. För Sverige är prefabricerade modulära lätta 
byggnader vanliga. Det framgår i studien av Ljunggren m. fl. (2017) att träbyggnaderna med 
lättvikt i allmänhet har högre entalsvärden för låga frekvenser (L’nT,w,20 och L’nT,w,50) jämfört med 
dem med korslimmat trä. I Centraleuropa och i de flesta länder görs mätningarna och 
värderingarna ner till 100 Hz (standard L’nT,w). På grund av dess lite mer likartade 
massegenskaper som betong, jämfört med lätta träbyggnader, så verkar problemen med att 
använda standardklassificeringen orsaka färre problem för tunga CLT-lösningar jämfört med 
lättviktskonstruktioner i trä. 

Finns det tillräckligt bra metoder för att förutsäga, mäta och utvärdera stegljud? 

Återigen, Ljunggren m. fl. (2017) har intressanta resultat. Man ser att två olika metoder kan öka 
sambandet mellan irritation och mätningar och betyg på irritation. Vid inkluderade av 
frekvenserna ned till 25 Hz erhölls de optimala värdena med mätningar med hjälp av 
hammarapparaten och C-spektrumanpassningstermen. Determinationskoefficienten R2 (minsta 
kvadratmetoden) blev 77 %. En lovande alternativ metod är dock användningen av den så kallade 
ISO-gummibollen, här benämnd som impulsboll (”japansk impulsboll”, beskrivs i ISO 16283-
2:2015) tillsammans linjär FastMax-vägning för mätningar av entalsvärden på ljudisolering. 
Denna typ av mätningar genomfördes i färre byggnadsobjekt jämfört med hammarpapparaten (11 
jämfört med alla 23 objekt). R2-sambandet mellan mätningarna med impulsbollen och subjektiv 
upplevelse blev också 77%. Hammarapparat och ISO-gummiboll, se figur 7. 

 

Figur 7: Utrustning för mätning av stegljud. Till vänster hammarapparat, till höger ISO-gummiboll 
(impulsboll). Foto: Jörgen Olsson 

 

Undersökningar av Olsson och Linderholt (2018 och 2019) visar att mätningarna med impulsboll 
kan förbättras ytterligare. Den första av dessa två uppsatser (2018) visar att standardmätningar 
tillsammans med tillägget för lågfrekvensmätningar enligt ISO16283-2, med impulsboll, kan ge 
förskjutningar i frekvensspektrum jämfört med medlet för de verkliga ljudfälten. Istället föreslås 
att använda mer slumpmässiga mikrofonpunkter och exciteringspunkter på golvet jämfört med de 
som används idag. Genom att mäta och beräkna standardfelet iterativt samtidigt som mätningarna 
genomförs, så kan önskad noggrannhet uppnås. Mätningarna genomförs med nya islagspunkter 
och mikrofonpunkter tills standardfelet är under begärda gränser i alla frekvensband. Den andra 
artikeln från Olsson och Linderholt (2019) jämför olika exciteringsutrustning för att generera 
islagsljuden på golven. Det framgår att ljudöverföringen i låga frekvenser kan vara ickelinjär i 
träbjälklag. Slutsatsen är att det är viktigt att ha excitationsegenskaper som liknar det verkliga 
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problemet vid ljudmätningar i träbyggnader. Idag är den dominerande excitationsanordningen vid 
slagljudmätningar den standardiserade hammarapparaten både vid fältmätningar (ISO 16283-2) 
och laboratoriemätningar (ISO 10140-3). Hammarapparaten har ett kraftsspektra för islagen som 
är betydligt svagare i låga frekvenser, jämfört med hårda islag från fötter. Impulsbollen har 
däremot ett kraftspektrum som är liknande som kraftiga fotexcitationer i lågfrekvensområdet. 
Genom att använda impulsbollen i det lägre frekvensområdet kan denna viktiga del av 
stegljudsprestandan mätas mer exakt. 

Genom att kombinera Ljunggrens m.fl. forskning med dessa forskningsresultat kring mätning av 
ljudfält och exctieringsmetoder (Ljunggen m. fl. 2017, Olsson och Linderholt 2018, och Olsson 
och Linderholt 2019) kan en förbättrad mät- och utvärderingsmetodik uppnås. Det enklaste är att 
använda R2-viktningskurvan från impulsbollsmätningarna från Ljunggren et al (2017) för att sätta 
lämpliga gränser relaterade till upplevd störning. Dessa data är emellertid begränsades i antalet 
uppmätta byggnader (11 st) och ljudfältet mättes med ISO 16283-2 vilket inte ger 
tillfredsställande mätnoggrannhet. Det skulle vara värdefullt att göra mätningarna enligt Olsson 
och Linderholt (2018) och då eventuellt för fler byggnadsobjekt för att ha en hög noggrannhet på 
mätdata relaterade till subjektiva uppfattningsdata. Detta skulle innebära en förbättring av 
mätsäkerhet och korrelation mot betyg på störning från stegljud.  

Den svagaste delen i övrigt för stegljudmätningar verkar vara efterklangsmätningarna och 
korrigering i lågfrekvensområdet. Varje frekvensbands mätresultat beräknas om till en viss 
efterklangstid (0,5 sekunder) för att ha jämförbara resultat från rum som mäts tomma (långa 
efterklangstider) eller fyllda med ljudabsorberande möbler. Smala frekvensbandfilter kan förstöra 
efterklangsmätningar, om tiden är kort. Lösningen för tillfället är att använda 
oktavbandfiltervärden som resultat i tersbanden om BT-faktorn (frekvensbandbredd multiplicerad 
med efterklangstid) är högre än 16 (enligt ISO 3382-2) eller möjligen 8 som antyds av till 
exempel Ljunggren et. al (2016). Oavsett, med data från olika frekvensband som ska beräknas 
kommer det oundvikligen att införas fel i de slutliga vägda mätvärdena som ska användas för 
godkännande mot kravnivåer. Förbättringar av dessa delar ses inte i urvalet av artiklar i denna 
studie. Det innebär att mät- och värderingsmetoder kan förbättras med den kunskap som finns 
idag, med undantag för lågfrekvens efterklangstidsmätningar, där mer forskning verkar behövas. 

Denna fråga kan också inkludera simuleringar som ett verktyg för att utvärdera golv. 
Simuleringarna tenderar att ta itu med vissa delar. Det finns få artiklar som behandlar 
simuleringar i urvalet i denna studie. Det finns emellertid ett par nyligen publicerade, som handlar 
om stegljudsisolering för lättviktsträgolv. Wang (2020) handlar om ljudutstrålning från trägolv. 
Men det finns avvikelser i de lägsta frekvenserna under 100 Hz, vilka är viktiga för träbyggnader 
med låg vikt. 

Qian m. fl. (2019) har utvecklat ett finitelementverktyg för vibroakustiska beräkningar. 
Simuleringarna är korrelerade med mätningar. Även om modformerna för egenfrekvenserna 
verkar lika finns det betydande avvikelser jämfört med mätningarna. 

I teorin efterliknar finita elementsimuleringar (FE-simuleringar)  fysikens lagar på ett exakt sätt. 
Det verkar emellertid fortfarande finnas klar förbättringspotential för att få pålitlig modellering av 
komplexa golv, som ger konsekventa resultat som efterliknar mätningar med bra kvalité. FE-
modeller och simuleringar av strukturer tenderar att baseras på linjär teori. 
Ljudöverföringsmätningarna (Olsson m. fl. 2019) visar emellertid också icke-linjäriteter. Orsaker 
till icke-linjäriteter hanteras oftast inte i simuleringarna. 
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2.7.2  Slutsatser, stegljud i träbyggnader från 2014 

• Det är möjligt att uppnå hög tillfredsställelse av stegljud i träbyggnader. Den högst 
rankade byggnaden med stomme av korslimmat trä var på samma nivå som den bästa 
betongbyggnaden i studien. 
 

• Man ser att träbyggnader (framförallt de med regelstomme) fortfarande kan ge upphov 
till stegljud som stör de boende och detta trots att byggreglernas ljudkrav uppfyllts. 
 

• I allmänhet är boende i byggnader med stomme av korslimmat trä mindre störda av 
stegljud än boende i byggnader med regelstomme, men de är något mer störda än boende 
i betongbyggnader. 
 

• Den ökande andelen ”tyngre” träbyggnader (med stomme av korslimmat trä) i till 
exempel Sverige, indikerar på minskad andel allvarligt störda boende i träbyggnader. 
 

• Femtio publikationer som uppfyllde ämnesökningskriterierna hittades. 
 

• Endast sex visade sig antingen innehålla kvantitativa data eller vara vetenskapliga studier 
om metoder för mätning, värdering eller simuleringar. Alla dessa publikationer var 
granskade tidsskriftspublikationer. 
 

• Mätningar jämförda mot subjektiva frågeformulär inkluderade 23 olika bostadshus i flera 
våningar, varav sex är betongbyggnader, sex är byggnader med stomme av korslimmat 
trä och 11 är lätta byggnader (10 har träregelstommar och en är gjord med stålstomme). 
Alla byggnader var några år gamla, ingen var äldre än tio år gammal. På en 
bedömningsskala från noll (inte någon störning) till tio (extrem störning) i subjektiv 
upplevelse av ljudstörning, visade betongbyggnaderna på en genomsnittlig bedömning på 
2,1, korslimmat trä på 3,1 och de lätta byggnaderna på 4,4. 
 

• Det är relativt låg korrelation mellan upplevd störning och aktuell standard för mätningar 
och dess ental. Speciellt för träbyggnader med låg vikt. Detta indikerar att dagens 
standard för mätning och vägning av mätetal bör revideras. 

 

• Forskningen visar att mätmetoderna kan förbättras med avseende på mätsäkerhet och 
korrelation till subjektiv uppfattning. Det finns metoder för att förbättra noggrannheten 
för mätningar av ljudfält, särskilt i låga frekvenser. Genom att använda impulsbollen 
(ISO 16283-2) som en kompletterande mätmetod till de vanliga standardiserade 
mätningar med hammarapparaten kan korrelationen förbättras, särskilt i lägre frekvenser. 
Potentiella problem med icke-linjär ljudöverföring skulle också minskas eftersom 
mätningar med islagen från impulsbollen bättre efterliknar verkliga problem med stegljud 
i trähus det vill säga från kraftiga fotislag i låga frekvenser. 
 

• Efterklangskorrigeringsmetoderna som används idag i låga frekvenser fungerar dåligt för 
att uppnå högre noggrannhet vid lågfrekventa ljudmätningar. 
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• Det finns bättre metoder för mätsäkerhet i låga frekvenser. Vägningsmetoder skulle 
behöva trimmas in mot dessa metoder, framförallt med impulsbollen. För mätningar av 
efterklangstid finns det fortfarande ett forskningsbehov. 
 

• När det gäller simuleringar av stegljud syns inte (i urvalet av publikationer) effektiva och 
konsekvent överensstämmande resultat jämfört med mätresultat. 
 

• Forskningen visar att simuleringarna för stegljudsisolering i träbyggnader fortfarande inte 
är på en nivå så att de skulle kunna ersätta mätningar. Däremot kan simuleringar fungera 
som hjälp vid produktutveckling för att få storleksordning på prestandaförändringar 

 

2.8 Reflektion kring andra angelägna 

utvecklingsfrågor idag (2020) 
Vår studies begränsning i tid och omfattning tillåter inte en fullständig genomlysning av samtliga 
viktiga tekniska frågor för träbyggandet idag. Här ska ändå några reflektioner göras kring 
områden där vi ser forsknings- och utvecklingsbehov idag. 

Teknik för bättre utnyttjande av materialet och minskad resursanvändning 

En kontinuerligt förbättrad effektivitet i resursanvändningen står rimligen fortsatt på agendan för 
forskning inom samhällsbyggnad och det är angeläget att utveckla teknik som gör att byggandet 
minskar sin miljöbelastning.  

En fråga som bör öka i betydelse är hur vi kan åstadkomma styva och starka konstruktioner med 
minsta möjliga resursutnyttjande. Hur kan vi minska mängden material i konstruktionerna?  
Området kan innebära att undersöka byggnaders konstruktionstekniska verkningssätt och 
optimera materialanvändningen efter det. Utveckling kan tänkas ske i flera riktningar. En 
utvecklingslinje kan vara att undersöka om vi använder trämaterialet optimalt eller om man kan 
bygga bra med en (ännu) mindre mängd trä. Korslimmat trä är en stor produkt med många 
fördelar, inte minst i hur elementen praktiskt kan hanteras. Kan dess funktioner åstadkommas 
med en mindre mängd trä eller delvis återanvänt trä? En annan utvecklingslinje kan innebära att 
blanda material i en byggnad på ett ur resurshanteringssynpunkt optimalt sätt och åstadkomma 
(än mer) effektiva samverkanskonstruktioner. 

Framtiden kan innebära krav på ökad livslängd hos produkter och ett led i att åstadkomma det är 
att stödja förvaltare av byggnader genom inbyggnad av mer teknik för till exempel övervakning 
av fuktnivåer. 

Önskan om att kunna demontera hus och återbruka byggnadskonstruktioner istället för att riva 
och låta byggmaterial gå på deponi kan mötas genom utveckling av förband som går att ta isär. 

Brandskydd fortsatt viktig fråga 

Vi tror att brandskyddsfrågor kommer att vara fortsatt viktiga och att några decenniers 
erfarenheter av att bygga med brännbara material är allt för kort för att på allvar ha etablerat dem 
i människors medvetande som fullgoda alternativ till obrännbara.  
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Nya typer av träprodukter kommer också kontinuerligt att behöva utvecklas med avseende på 
brand – inte bara med avseende resurseffektivitet och styrka/styvhet.  

Mycket forskning och utveckling har skett som rör flerbostadshus i upp till åtta våningar med 
mycket icke synligt trä. Man kan nu gå vidare med att använda trä i större konstruktioner, med 
större rumsvolymer, vilket kräver nya försök och beräkningsmetoder. Större konstruktioner 
innebär också högre krav på brandmotstånd för bärande förmåga så att utrymning och släckning 
kan ske säkert. Det handlar också att kunna använda synligt trä i större utsträckning både in- och 
utvändigt. Behövs behandling av träet eller nya sprinklersystem? En annan fråga som ofta 
diskuteras är tekniska byten – här behövs bättre utformade råd och riktlinjer 

Nya produkter kan utvecklas med möjligheterna som öppnas med industriell utveckling  

Genom industrins digitalisering och automatisering öppnas nya möjligheter att åstadkomma 
byggnadskonstruktioner och det bör utforskas hur dessa möjligheter stödjer hållbarhet i samtliga 
dess aspekter. Sannolikt kan utvecklingen exempelvis gynna utvecklingen av hållbar arkitektur, 
en varierad och uppskattad arkitektur vars värden står sig över lång tid.  

Fler byggnadstyper – andra krav 

Den studerade litteraturen från 1994–2014 behandlade främst bostadshus, även om en del 
kontorsbyggnader nämndes. En studie avsåg hallar. Fler byggnadstyper skulle kunna uppföras i 
trä och innebära att andra krav ska mötas. Detta kan kräva teknikutveckling. Vill vi exempelvis 
bygga sjukhus med trästomme så är kraven på en god miljö betydligt strängare än för bostadshus i 
vissa avseenden. Det kan finnas stränga krav på vibrationsfrihet där man använder känslig 
utrustning vilket innebär att bjälklag och stomsystem måste utvecklas för ändamålet. Att bygga 
mycket höga trähus med säg, tjugo våningar innebär att frågan om rörelser högst upp blir viktig 
att hantera. Vindkraftverk kan byggas i trä och innebär att frågor om dynamik och beständighet 
måste undersökas. Och så vidare. 

Bygga för tusenårig livslängd i trä 

I det allmänna medvetandet är kanske inte trä ett mycket beständigt material. Men det finns på 
våra kyrkors vindar takkonstruktioner av trä som är femhundra år äldre än Vasaskeppet och 
fortfarande fungerar (Sandin 2015, Linscott 2017). Exempel, se figur 8. Kunskapen om dem är 
inte spridd och konstruktionerna är ofullständigt utforskade, särskilt med avseende på teknisk 
prestanda. Det är sannolikt att vi kan lära även för dagens byggande genom att studera hur 
robusthet och resiliens för nära tusen års livslängd har åstadkommits med dessa konstruktioner. 
Att överhuvudtaget uppmärksamma dem kan också tillföra nyttiga perspektiv på dagens 
uppfattning om vad som är möjligt att åstadkomma med obehandlat trä. 
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Figur 8: Garda kyrka, detalj av takkonstruktionen från 1100-talet. Foto: Ylva Sandin 

 

2.9 Slutsatser, teknikdelen 
I rapportens teknikdel har vi undersökt kunskapsläget för det högre träbyggandet (över 
2 våningar) genom en tvåstegsprocess. Först har vi identifierat för träbyggande väsentliga 
frågeställningar enligt litteraturen från de två första decenniernas utveckling 1994 – 2014. Vi har 
undersökt vilka lärdomar som drogs tidigt om hur man åstadkommer god teknisk prestanda. 
Sedan har vi belyst utvecklingen de senaste åren för en utvald angelägen fråga – stegljudsfrågan. 
Vi studerade den tidiga utvecklingen för Sverige, som var ett av de länder som var först med att 
tillåta högre hus med stomme av trä. Den metod vi har använt är systematisk granskning av utvald 
litteratur. 

Nedan sammanfattar vi vad studien har visat om träbyggnaders tekniska prestanda, vilka lärdomar 
som har dragits, vilka problem som har lösts och vilka kunskapsbehov som finns. 

Hus med trästomme kan byggas så att de får god teknisk prestanda 

Det finns publicerade kunskaper att bygga på för att åstadkomma trähus med god teknisk 
prestanda vad gäller brandskydd, bärförmåga, stadga och beständighet samt bullerskydd. För att 
nå god prestanda är det en förutsättning att ett antal frågor hanteras på rätt sätt, som belyses i det 
följande.  

Trämaterialets inneboende förutsättningar måste hanteras 

Ett antal för trä inneboende egenskaper måste hanteras vid högre träbyggande för att prestandan 
ska bli god, som dess lätthet, sätt att röra sig, dess karaktär med sammansatta former och dess 
brännbarhet. Under de första decenniernas kunskapsutveckling undersöktes och beskrevs hur 
dessa egenskaper ska beaktas. 

Lätthet. Träets låga egentyngd medför att trästommar får andra egenskaper än tyngre, som man i 
byggbranschen varit mer vana vid. Exempelvis får ljud en annan karaktär i trähus än i tyngre 
stommar vilket har betydelse för hur väl trähus skyddar mot buller. En utmaning de första tjugo 
åren, 1994–2014, var hur man skulle bygga för att isolera mot stegljud. Denna fråga valdes ut för 
en närmare studie av kunskapsutvecklingen de senaste åren och vi ska återkomma till den nedan. 
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Den låga egentyngden hos trä innebär också att träbyggnader i mindre utsträckning klarar att ta 
upp horisontella laster (vindlaster) enbart med sin tyngd. Det behövs ett korrekt dimensionerat 
stabiliserande system och i vissa fall förankringar till grunden. Hur denna dimensionering ska gå 
till har behandlats ett flertal gånger i de utvalda publikationerna. Sättet att räkna har enligt 
litteraturen varit förenklat och inte självklart utnyttjat byggnadens kapacitet till fullo. För att visa 
att kraven har nåtts, speciellt tillräcklig styvhet, har man ibland behövt ta till vad vi tolkar som 
grova och klumpiga lösningar och inte alltid varit fri i planlösning och fönstersättning. Det finns 
anledning att tro att lösningarna varit överdimensionerade. Nya beräkningsmetoder har utvecklats 
men sannolikt behövs ytterligare utveckling. 

Sätt att röra sig. Att trä är känsligare för tryck tvärs fibrerna än vinkelrätt och att det rör sig med 
fukt- och temperaturändringar är känt sedan länge. Särskilda kunskaper om hur detta kan hanteras 
i högre hus har dock behövt utvecklas. Uppföljningar av byggprojekt rapporteras i litteraturen 
men den här studien ger inte tillräckligt underlag för att säga hur resultaten har blivit i 
träbyggnadsbeståndet generellt. 

Sammansatta former. Att trä som används i byggnation typiskt kommer i långa, smala delar från 
sönderdelning av träd innebär att man måste sammanfoga delarna till vägg- och 
bjälklagskonstruktioner på olika sätt. Kombinationer av reglar och skivor är vanliga liksom olika 
former av massivträkonstruktioner. Konstruktionerna innehåller andra material än trä, liksom 
hålrum. Det här sammanfogandet kräver noggrannhet (som vi återkommer till nedan). 
Komplexiteten som det innebär att få olika material att samverka måste hanteras.  

Brännbarhet. Träets brännbarhet har visat sig vara hanterbart för de grövre delar av trä det är 
fråga om i byggstommar. Trä förkolnas på ett förutsägbart sätt vid brand och dimensionerna i en 
träbyggnad kan ökas för att en brand inte ska leda till kollaps. 

Ett par frågor har varit mer svårhanterliga 

Det förekom uppgifter i litteraturen publicerad 1994–2014 om att förmågan att skydda mot buller 
i vissa fall varit otillfredsställande. Det gäller speciellt stegljud (ljud från exempelvis gående eller 
från lekande barn) vid låga frekvenser. Det var inte tydligt i litteraturen om frågan var löst 2014. 
Som ett resultat av den första delen av denna undersökning identifierades frågan om 
träbyggnaders förmåga att skydda mot stegljud som viktigast att följa fram till nutid (2020).  

Slutsatserna efter en fördjupad studie blir att byggnader med trästomme i dagsläget kan byggas 
med god stegljudsisolering, men att de har större spridning i prestanda än betongbaserade 
byggnader. Träbyggnader med hög stegljudsisolering tangerar betongbyggnader både i prestanda 
och nöjdhet. Dagens standardiserade mätmetoder och krav skulle behöva gå ner i frekvens, helst 
till kring 20 Hz för att säkerställa kvalitet och nöjdhet. Detta är extra viktigt för de lättare 
varianterna av träbyggnader. Mätning ner till 20 Hz kräver viss vidareutveckling av 
mätmetoderna, då dagens mätmetoder inte ger lika bra mätsäkerhet i låga frekvenser som vid 
högre. I dagsläget ger som regel inte heller datorsimuleringar av stegljudsisolering tillräckligt 
tillförlitliga resultat.  

Den här studien har inte fullt ut kunnat belysa hur variationer i konstruktionsval påverkar 
prestanda. En hypotes kan vara att viktiga erfarenheter stannar hos individer eller företag och att 
företagens utvecklingsprocesser inte når den publicerade vetenskapen. Det är viktigt att 
kunskaper överförs och blir allmänt tillgängliga.  
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Ett annat område där litteraturen lyfte att träkonstruktioner kan förbättras är förmågan att ge god 
komfort med avseende på svikt och vibrationer för bjälklag med stor spännvidd.  

Noggrannhet och kontroll är nödvändigt för god prestanda  

Träkonstruktioners sammansatta komplexa former innebär att byggandet på flera sätt kräver en 
omsorg om detaljutformningen och en noggrannhet i utförandet. 

När det gäller träbyggnaders brandskydd har vikten av korrekt utförda detaljer återkommande 
betonats. Hålrum som uppstår i sammanfogade konstruktioner måste ovillkorligen hanteras med 
avseende på brand, till exempel genom brandstopp. Kontroll på byggarbetsplatsen (eller i 
fabriken) av att brandstopp kommer på plats måste göras. Rutiner för sådan kontroll måste finnas. 
Tredjepartskontroll rekommenderas för högre trähus. Brandskyddsdokumentationer är ett viktigt 
instrument för kontroll. Det är därför allvarligt att brister i sådana har förekommit. Trots att 
kunskaperna om detaljutformningens betydelse för brandskyddet är kända och publicerade sedan 
decennier har det förekommit i åtminstone ett fall att detaljutformningen var så otillfredsställande 
att följden av brand blev totalskada på huset. Det har betonats att brandskyddet måste 
upprätthållas under den tid byggnadsarbetena pågår, innan alla brandskyddande material och 
åtgärder är på plats. 

Man behöver ha kontroll på vilken mängd fukt trä innehåller och se till att det är tillräckligt torrt 
när det byggs in för att undvika oönskade deformationer i byggnaden. Vissa rörelser är 
ofrånkomliga och måste beaktas i utformningen för att undvika problem med sättningar (som kan 
ge ojämna golv, behov av att justera dörrar, skador på rör, sprickor i tapeter med mera). 

På området bullerskydd gäller att oavsiktliga sammankopplingar har givit problem med minskat 
bullerskydd, liksom konstruktioner som oavsiktligt givits för hög styvhet. Det är nödvändigt att 
den som ska utföra byggnadsarbetet får adekvat utbildning. 

När det gäller bärförmåga, stadga och beständighet behöver sammanfogningar (förband) 
föreskrivas och utformas med noggrannhet. Viss utveckling nämns i den utvalda litteraturen vad 
gäller nya sätt att sammanfoga delar och beräkna krafter i förband. 

Krav måste styra mot god prestanda och kunna tolkas 

Byggreglernas krav har en viktig styrande effekt. Utmaningarna för träbyggandet har varit krav 
som inte var relevanta för träbyggnader, krav som har varit svåra att tolka och brist på underlag 
och kunskaper för att kunna utnyttja friheter i kraven.   

Inledningsvis var kraven för bullerskydd i de svenska byggreglerna inte relevant formulerade för 
trähus utan släppte igenom konstruktioner som gav för höga stegljudsnivåer vid låga frekvenser. 
Hur kraven ska formuleras så att konstruktioner som definieras som goda också uppfattas som bra 
av brukarna har inte varit självklart utan har krävt forskning som omfattat såväl mätningar som 
enkäter till brukare. Byggreglerna har reviderats och situationen förbättrats. En synpunkt har 
framförts om att kraven vad gäller svikt och vibrationer är för generösa. Svårigheter med att tolka 
krav har beskrivits för brandavsnittet i BBR och för detta avsnitt har det saknats tillräckliga 
underlag för att fullt ut utnyttja frihetsgraderna i kraven.  

Effektiv och precis projektering förutsätter analys- och beräkningsmetoder 

För att kunna bestämma rätt utformning och mängd material i husen och kunna verifiera att 
kraven som ställs är uppfyllda behövs beräkningsmetoder. Alternativet att bygga upp och studera 
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fysiska testhus eller byggnadskonstruktioner finns, men är omständligt och dyrt. Det kan också 
vara ineffektivt eftersom resultaten kan vara svåra att överföra på avvikande utformningar. 

Beräkningsmetoder har under de första decennierna av högre träbyggande utvecklats för 
dimensionering med avseende på flera aspekter (brandskydd, bärförmåga, stadga och 
beständighet och bullerskydd). Men det finns ett fortsatt behov av utveckling. 

Resultatens giltighet och pålitlighet 

Studien visar att kunskaper för att åstadkomma god teknisk prestanda har utvecklats tidigt i det 
högre träbyggandets utveckling. Det kan trots detta förekomma fall med fel i utförandet. 
Litteraturen visade ett exempel där brister i brandstopp förekom och visade exempel på att 
byggnadsdelar oavsiktligt kan sammankopplas så att bullerskyddet minskar. Denna 
litteraturbaserade studie belyser inte i vilken utsträckning det idag (2020) förekommer sådana fel. 
För att svara på det skulle uppföljningar av prestandan i representativa exempel i det existerande 
byggnadsbeståndet behöva göras. Vissa uppföljningar av kvaliteten i färdiga hus finns i den 
granskade litteraturen men studierna avser inte hus byggda de senaste fem åren (med visst 
undantag för stegljudsfrågan där nyligen byggda hus ingick). De anförda studierna är också 
begränsade i omfång, har gjorts med olika syften och fokuserat på olika ämnen och kan inte sägas 
representera det nuvarande beståndet av träbyggnader. Det vore angeläget att utvärdera den 
tekniska prestandan i fler uppförda träbyggnader för att komplettera bilden som framställs i denna 
rapport.  

Som en metod att analysera kunskapsutvecklingen har vi sökt efter utmaningar och hur de har 
lösts. Det finns många fördelar med trä och studien fördjupar sig inte i explicit i dem. Exempelvis 
kan träets lätthet ge mindre grundläggning, det lämpar sig för industriellt byggande, det är ett 
förnybart material. Bilden av träbyggnaders prestanda och kunskapsutvecklingen skulle kunna 
tecknas utifrån ett sökande efter fördelar.  

Det kan finnas fler frågor som är viktiga och intressanta att lyfta när det gäller träbyggnaders 
tekniska prestanda än vad som har identifierats här, särskilt om man söker efter beskrivningar 
med högre detaljeringsgrad. Här har översiktlighet prioriterats för att kunna hantera tre viktiga 
områden. Sökbegreppen påverkar resultaten. En sökning efter litteratur i databaser på begrepp 
som är specifika inom varje disciplin kommer att ge andra träffar. Sökning på särskilda 
konstruktioner eller konstruktionsdetaljer som ”bjälklag” och ”förband” kan ge en mer detaljerad 
bild av viktiga frågor för träbyggandet och hur kunskaperna har utvecklats. Studier där trähus 
ingår men där inte begrepp relaterade till trä finns i sökfälten kan ha hamnat utanför sökresultaten 
här. Exempelvis kan en studie som handlar om bostadshus innehålla resultat för stommar av trä.  

Kunskapsbehov: några förslag till uppföljningar  

Kunskapsbehov sådana de framstod efter tjugo års utveckling har identifierats i kapitel 2.5. Det 
vore angeläget att följa upp om kunskapsbehoven har täckts för flervåningshus av trä av de 
senaste fem årens utveckling på de identifierade områdena, varav några exempel är:   

• Utvärdering av kvaliteten hos brandskyddsdokumentationer för trähus. Är kvaliteten i 
dokumentationerna tillfredsställande med avseende på frågor som är särskilt viktiga för 
trähus? 

• Tolkning av brandskyddskraven för trähus: har spridningen i hur man tolkar kraven 
minskat kommuner emellan? 
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• Beräkningsmetoder på akustikområdet: finns det tillräckligt med beräkningsmetoder och 
ger de samma precision som byggandet av ett testhus? 

• Beräkningsmetoder för att dimensionera stabiliserande system: finns det tillräckligt goda 
metoder för ett effektivt utnyttjande av materialet i trähus? 

• Är det belyst och förklarat hur byggnader med öppen planlösning, ojämn fönstersättning 
och stora fönster effektivt kan stabiliseras? 

• Utveckling av flanktransmissionsspärrar. 
• Är det nu klarlagt hur svikt och vibrationer kan hanteras för bjälklag med stor spännvidd 

och hur dämpning av vibrationer åstadkoms?  
• Vet vi tillräckligt om hur rörelser högt upp i trähus kan begränsas och om byggreglernas 

krav är relevanta? 

Behov av kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsöverföring inom centrala områden 

Träbyggandets karaktär med dess behov av noggrann hantering innebär att en kontinuerlig 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring behövs till nya aktörer. Annars finns risk för problem i 
byggnaderna. Ett antal behov har identifierats och redovisas i kapitel 2.5. Några exempel är:  

• Kunskaper om trämaterialets sätt att röra sig och hur detta hanteras praktiskt i trähus 
behöver ingå i byggutbildningar. 

• Kunskaper om betydelsen av detaljutformning för brandskydd behöver överföras till varje 
ny projektör av trähus.  

• Fortsatt vägledning till brandskyddskraven för trähus till projektörer, 
brandskyddskonsulter och myndighetsutövare för att nå och upprätthålla gemensamma 
sätt att tolka kraven.  

• Utbildning till projektörer, snickare och montörer vad gäller utförande av detaljer som är 
viktiga för bullerskyddet. 

Förslag till uppföljande studie av träbyggnaders tekniska prestanda 

Frågor om fukt och kostnader bör belysas 

Kunskapsutvecklingen kring teknisk prestanda för flervåningshus med trästomme har här 
avgränsats ämnesmässigt. En viktig fråga att belysa som inte har rymts inom den här studien är 
hur träbyggnader kan och bör skyddas mot fukt under byggtiden. En annan viktig fråga är 
kostnader för trähus.  

De senaste årens kunskapsutveckling och nya byggnadstyper 

Den här studien har syftat till att beskriva den tidiga kunskapsutvecklingen för träbyggandet 
(1994–2014) och utifrån det välja en viktig fråga och belysa kunskapsutvecklingen även för 
senaste fem åren (stegljudsfrågan). Ett naturligt nästa steg är att belysa de senaste fem årens 
kunskapsutveckling även för andra aspekter. Har nya väsentliga kunskaper utvecklats? Har 
teknisk utveckling påverkat prestandan, speciellt på områden som denna studie har visat vara 
väsentliga? Och eftersom allt högre trähus byggs: Vad vet vi om de högsta trähusens tekniska 
prestanda?  

Utvärdering av uppförda byggnader 

En uppföljning av ett urval existerande byggnader i fält skulle ge värdefull information om hur 
prestandan faktiskt blir och hur de akademiska dokumenterade kunskaperna tillämpas. Det 
studerade antalet byggnader bör vara tillräckligt stort och urvalet gjort så att 
träbyggnadsbeståndet representeras.  
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Praktikers kunskap kan komplettera bilden 

Det är rimligt att anta att vissa kunskaper inte når den publicerade vetenskapen. Bilden av hur 
man bör gå tillväga för att säkerställa en god prestanda för träbyggnader skulle kunna 
kompletteras med intervjuer av entreprenörer, konsulter, systemleverantörer, förvaltare, 
bygglovhandläggare och brukare. Aktstudier från bygglovsprocesser kan ge kompletterande 
information om tekniska lösningar. Genom att dokumentera och sprida individanknutna 
erfarenheter kan kunskapen om hur man åstadkommer god prestanda hos träbyggnader bli mer 
transparent. 
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3 Hållbarhet 
Författare Gustav Sandin 

Detta kapitels syfte är att sammanställa kunskapsläget gällande miljömässig och social 
hållbarhetsprestanda för biobaserade byggnadsstommar, lista identifierade kunskapsluckor, 
kartlägga begränsningar i metoder som används för att ta fram kunskapen, och föreslå hur dessa 
metodbegränsningar kan hanteras och/eller åtgärdas. 

Kapitlet inleds med en bakgrund som mynnar ut i varför det finns ett behov av denna att 
sammanställa kunskap. Sedan följer kapitlets syfte och fyra vägledande frågor – dessa är mer 
preciserade än de övergripande syften och frågeställningar som gavs i kapitel 1. Sedan följer 
resultat och diskussion indelade i de fyra vägledande frågorna. 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Materialet ses som en allt viktigare miljöaspekt 

Länge har forskning om byggnaders hållbarhetsprestanda fokuserat på energianvändningen i 
användarfasen – främst energi som används för att värma och kyla byggnader – eftersom många 
studier har visat att detta dominerar den totala energianvändningen under en typisk byggnads 
livscykel (Ortiz m.fl. 2010, Cuéllar-Franca & Azapagic 2012, Beccali m.fl. 2013). Eftersom 
energianvändning driver miljöförstöring, har energianvändningen i användarfasen också setts som 
viktig med avseende på olika sorters miljöproblem. Med tiden har detta fokus lett till betydande 
minskningar av energianvändning i användarfasen, vilket gjort att andra delar av byggnadens 
livscykel tillskrivits allt större energi- och miljömässig betydelse (Dixit m.fl. 2012, Ibn-
Mohammed m.fl. 2013, Sinha m.fl. 2016, Anand & Amor 2017).  

Vidare har det tidigare funnits metodproblem som har lett till överdrivna uppskattningar av 
energianvändningen i användarfasen, vilket inneburit att material relativt sett undervärderats 
(Frijia m.fl. 2011). Allt större användning av standarder i genomförandet av LCA-studier på 
byggnader och byggprodukter, såsom EN 15978 och EN 15804 (se Faktaruta 1) har sannolikt 
minskat dessa problem. 



 

84 

 

Sammantaget finns flera faktorer som på senare tid lett till ökat fokus på byggnadsmaterialen och 
hur dessa produceras, transporteras, demoleras och hanteras när de blivit avfall. 

 

3.1.2 Behov av syntes om biobaserat byggande 

I arbetet med att minska miljöpåverkan från byggnader lyfts ofta biobaserade material, främst trä, 
upp som en viktig lösning (Miljöministeriet 2019, Sjöström 2018, Svenskt trä 2019, Swedish 
Forest Industries 2019). Tidigare utförda sammanfattningar av kunskapsläget indikerar generella 
miljömässiga vinster med att byta till biobaserade material (Petersen & Solberg 2005, Werner & 
Richter 2007, Asdrubali m.fl. 2017). Dock har det saknats en uppdaterad sammanställning av 
kunskapsläget – en kunskapslucka som denna studie ämnar fylla. 

3.1.3 Social hållbarhet ska inte glömmas bort 

Utöver miljöpåverkan har en byggnad påverkan på social hållbarhet, vilket ofta förstås som 
(direkt4) påverkan på människors välbefinnande (Benoît & Mazijn 2009). Byggnaden, hur den är 
byggd, dess gestaltning och dess material påverkar välbefinnandet hos de som lever och verkar i 
och omkring byggnaden. Dessutom påverkar byggnaden människors välbefinnande genom det 
arbete som bedrivs genom hela byggnadens livscykel, från produktion av byggnadsmaterial, via 
konstruktion och underhåll, till demolering och avfallshantering. Denna påverkan kan handla om 
exempelvis arbetsmiljörisker, lönevillkor och jobbskapande – faktorer som kan skilja sig 
beroende på val av byggnadsmaterial. Således finns ett behov av att sammanställa kunskap även 
om biobaserade byggmaterials sociala hållbarhetsprestanda – också denna kunskapslucka ämnar 
denna studie att fylla. 

3.1.4 LCA och social LCA – syntesens utgångspunkt 

I studier av byggnaders miljöprestanda används ofta LCA, en ISO-standardiserad metod för att 
bedöma en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel från råvaruutvinning till 

 
4 För att särskilja det från indirekt påverkan, vilket till exempel miljömässig hållbarhet delvis kan sägas handla om. 

Faktaruta 1 

EN 15804 är en europeisk standard för hur man utför en LCA som ligger till grund för en 
miljövarydeklaration (eng. Environmental Product Declaration, EPD) av en byggprodukt. EPD är ett vanligt 
sätt att kommunicera miljöinformation mellan företag, och därför har EN 15804 stor påverkan på hur 
byggbranschen utför LCA. EN 15804 har generellt mindre påverkan på hur LCA-studier utförs i 
vetenskapliga artiklar, vilka till sin natur är friare i sitt utförande, och vilka varit fokus i litteratursyntesen i 
denna rapport. Eftersom EN 15804 är viktig för byggbranschen nämner vi dock standarden i flera av de 
diskussioner vi för. 

Det finns flera andra relaterade och relevanta standarder, till exempel ISO 21930 (internationell motsvarighet 
till EN 15804), EN 15987 (europeisk standard för miljöutvärdering av byggnader), EN 16760 (europeisk 
standard för LCA på biobaserade produkter) och Product Environmental Footprint (PEF, en metod för 
miljöutvärdering av produkter som säljs på EU:s inre marknad, under utveckling av Europakommissionen). 
Alla dessa kan påverka hur hållbarhetsbedömningar av biobaserade byggnadsstommar utförs. Fokus i vår 
diskussion om standarder är dock främst på EN 15804 då denna ofta omnämns i granskad litteratur och i stor 
utsträckning påverkar utvecklingen av övriga standarder inom området. 

Källa: SIS (2019) 
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avfallshantering, ”från vagga till grav” (SIS 2006a, SIS 2006b). En produkt kan vara antingen en 
vara eller en tjänst. Metoden följer en väldefinierad process i fyra steg: målbeskrivning och 
omfattning, inventeringsanalys, bedömning av miljöpåverkan, och resultattolkning. En LCA bör 
enligt ISO-standarden omfatta flera typer av resursförbrukning och miljöpåverkan (så kallade 
miljöpåverkanskategorier), såsom energianvändning, vattenanvändning, klimatpåverkan, 
försurning, övergödning och toxiska effekter på natur och människa. Ibland görs, på mer eller 
mindre goda grunder, avsteg från en sådan ”fullständig LCA”, och endast en del av livscykeln 
kartläggs (t.ex. ”vagga till fabriksport”) eller endast en eller ett fåtal miljöpåverkanskategorier 
beaktas (t.ex. endast klimat, som görs i en så kallad kolfotavtrycksstudie, ”carbon footprint” på 
engelska).  

Förutom olika systemgränser och omfattning i förhållande till miljöpåverkanskategorier, så kan 
en LCA anpassas på andra sätt för att ge bästa möjliga beslutsunderlag i ett visst sammanhang. 
Sammanhang där LCA ofta är en användbar metod är kartläggningar av enskilda produkter eller 
jämförelser mellan två eller flera produkter för att, till exempel, hitta förbättringsområden i 
produktutveckling, ta fram underlag för beslut av inköpare eller konsumenter, kommunicera 
miljöinformation mellan företag (t.ex. genom EPD, se Faktaruta 1), utforma styrmedel inom 
myndigheter, eller ta strategiska beslut inom företag – överallt där produktrelaterade beslut tas för 
att minska miljöpåverkan. Att LCA är så användbar och flexibel gör att metoden ibland beskrivs 
som en familj av metoder, snarare än en enskild metod. För enkelhetens skull benämner vi i 
denna rapport LCA som en metod. Ett exempel på hur centralt LCA har blivit inom miljöarbete är 
att EU lanserat Product Environmental Footprint (PEF) respektive Organisation Environmental 
Footprint (OEF), vilka är LCA-baserade verktyg som är tänkta att vara normdrivande för hur 
miljöpåverkan från varor, tjänster och organisationer utvärderas inom EU, samt ligga till grund 
för EU:s miljöpolicyarbete (European Commission 2019). 

Det som beskrivs ovan är det som oftast kallas LCA och det som åsyftas med begreppet LCA i 
denna rapport. Ibland används istället begreppet miljö-LCA eller E-LCA (eng. Environmental 
LCA) för att särskilja metoden från andra livscykelbaserade metoder som beaktar annat än 
miljöaspekter. Under senare år har till exempel social LCA (S-LCA) utvecklats (Benoît & Mazijn 
2009) och det närliggande Product Social Impact Assessment (PSIA) (Fontes m.fl. 2014). S-LCA 
är en metod som på många sätt påminner om (miljö-)LCA, men istället för att bedöma 
miljöpåverkan i miljöpåverkanskategorier så bedöms positiv och negativ påverkan på människors 
välbefinnande i olika sociala påverkanskategorier. S-LCA är ännu inte lika väldefinierad metod 
som LCA, till exempel finns ingen ISO-standard. 

Tillsammans med livscykelkostnadsanalys (eng. Life Cycle Costing) så bildar LCA och S-LCA 
ett metodramverk för att bedöma hållbarheten hos produkter i ett livscykelperspektiv, vilket 
förkortas LCSA (eng. Life Cycle Sustainability Assessment) (Zamagni m.fl. 2013). 

LCA, S-LCA och LCSA är denna studies utgångspunkt vid kartläggningen av litteratur om 
biobaserade byggnadsstommars miljömässiga och sociala hållbarhetsprestanda. Detta utgör en 
begränsning framförallt med avseende på sociala hållbarhetsaspekter, där andra verktyg troligen 
är mer vanligt förekommande. Syntesen är således en sammanställning främst av kunskapsläget 
enligt livscykelbaserade studier. För en mer komplett bild av kunskapsläget rekommenderas 
kompletterande studier med andra eller mindre avgränsade fokus. 
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3.1.5 Metodutmaningar 

Som beskrivs ovan är LCA och S-LCA användbara metoder för många olika sammanhang där det 
behövs kunskap om produkters hållbarhetsprestanda. Metoderna har dock begränsningar som bör 
beaktas när de appliceras och bör vägleda arbetet med att utveckla dem. Vi kommer här att 
redovisa några av dessa begränsningar, särskilt i relation till studier på biobaserade material och 
produkter, och hur de kan hanteras och åtgärdas. 

Till exempel har LCA svårt att hantera vissa miljöproblem på grund av begränsningar i 
karakteriseringsmetoderna (metoderna som översätter ett visst resursuttag/utsläpp till en viss 
miljöpåverkan). Detta innefattar utmaningar kopplade till karakterisering av klimatpåverkan från 
skogliga produkter såsom träbaserade byggnadsstommar (Røyne m.fl. 2016, Peñaloza m.fl. 
2018).  

Vidare finns utmaningar i att karakterisa effekter av markanvändning på till exempel 
jordmånskvalitet, habitstorlek och biologisk mångfald, vilket gör att det finns en brist på praktiskt 
tillämpbara metoder och bristande konsensus om vilken metod som bör användas i ett visst 
sammanhang (Souza m.fl. 2015, Gaudreault m.fl. 2016, Curran m.fl. 2018).  

Dessa begränsningar kan medföra att resultat är osäkra eller att vissa miljöpåverkanskategorier 
helt utelämnas, vilket kan leda till att beslut tas på otillräckliga grunder och att miljöpåverkan inte 
minskar som tänkt5. För att förstå kunskapsläget om biobaserade byggnadsstommars 
hållbarhetsprestanda är det viktigt att känna till begränsningarna i de metoder som använts i de 
studier som kartläggs – därför ämnar denna syntes att identifiera och sammanfatta de viktigaste 
begränsningarna med dessa metoder. Förhoppningsvis kan detta utgöra en grund för att utveckla 
metoder och därigenom leda till bättre studier i framtiden. 

3.1.6 Fokus på byggnadsstommar 

Studien beaktar enbart studier på byggnadsstommar, det vill säga den del av byggnaden som 
utgör en bärande del av konstruktionen – samma fokus som den övergripande rapporten (se 
kapitel 1). Andra delar av byggnaden, till exempel fasadbeklädnad, dörrar och fönster, ligger 
utanför ramen för detta arbete. Dock för vi vissa resonemang som kan förväntas vara giltiga även 
för icke bärande byggprodukter. 

3.2 Syfte och vägledande frågor 
Sammanfattningsvis är syftet med denna del av rapporten att sammanställa kunskap från 
livscykelbaserade studier om biobaserade byggnadsstommars miljömässiga och sociala 
hållbarhet, identifiera de kunskapsluckor som då framkommer, samt kartlägga begränsningar i 
studiernas metoder och föreslå hur dessa kan hanteras och/eller åtgärdas – vilket kan vara till 
hjälp för att fylla de identifierade kunskapsluckorna. 

 
5 Att en miljöbedömning ska kunna användas för att ta beslut som minskar miljöpåverkan är rimlig en utgångspunkt för en 
miljöbedömning (Ekvall m.fl. 2018). 
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Metoden som används för att uppfylla detta syfte består av två delar: sökning och urval av 
litteratur samt analys av vald litteratur. Metoden redovisas i detalj i nästföljande delkapitel. 
Sökning, urval och analys har vägletts av följande frågor: 

1. Bidrar det till ökad hållbarhet att öka andelen biobaserade byggnadsstommar i 
nybyggnation? 

2. Vilka indikatorer används ofta, och vilka indikatorer används sällan, i studier av 
biobaserade byggnadsstommars miljömässiga och sociala hållbarhet? 

3. Vad är vanliga och betydande begränsningar i metoder som används för att utvärdera 
biobaserade byggnadsstommars miljömässiga och sociala hållbarhet? 

4. Vad kan göras för att hantera och åtgärda dessa begränsningar, och därmed skapa mer 
robusta hållbarhetsbedömningar av biobaserade byggnadsstommar? 

Notera att miljömässig hållbarhet här omfattar både miljöpåverkan (t.ex. klimatpåverkan, 
försurning, toxicitet) och resursanvändning (t.ex. energianvändning, användning av fossila 
resurser, markanvändning). Resursanvändning inkluderas dels eftersom det är en viktig drivkraft 
bakom miljöpåverkan, dels för att den resursbrist det kan leda till kan ses som ett miljöproblem i 
sig. Att beakta resursanvändning är i linje med vad som är brukligt i LCA-studier. 

Syftet och de vägledande frågorna bidrar i förlängningen till att besvara rapportens övergripande 
frågeställningar: Vad vet vi idag om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade 
stomsystem? Hur kan biobaserade byggsystem förbättras med avseende på teknik och hållbarhet? 

3.2.1 Avgränsningar 

Studiens fokus på livscykelbaserade studier innebär vissa begränsningar. Till exempel är 
resultatet i de flesta granskade studierna giltiga för enskilda objekt – komponenter eller 
byggnader, beroende på vad som studerats – vilket kan beskrivas som studier på ”mikronivå”. 
Dessutom speglar de flesta studier nutida produktionsteknik och dagens nivå av biobaserat 
byggande. För att förstå effekterna från större framtida förändringar av byggnadsbeståndet på 
regional, nationell eller global nivå behövs andra typer av studier – studier på ”makronivå”. Detta 
kan till exempel vara studier på hela byggnadsbeståndet inom ett visst område, gärna med hänsyn 
till osäkerheter kopplade till framtida teknikutveckling (en begränsad utblick till studier på 
makronivå görs i delkapitel 3.4.2.1). 

Vidare har flera av de granskade studierna inte haft ett renodlat fokus på byggnadsstommen. 
Därför kan andra aspekter av byggnaden, såsom fasadbeklädnad, skilja sig mellan olika alternativ 
som jämförs. Dessutom består alternativ som benämns som ”mer biobaserade” även ofta av icke 
biobaserade material, som kan vara andra än de icke biobaserade material som ingår i de ”mindre 
biobaserade” alternativen. För att komplicera ytterligare bakas jämförelser mellan mindre och 
mer biobaserat ibland ihop med jämförelser av lättare och tyngre konstruktioner (utöver påverkan 
från byggnadsstommens vikt) eller av användning av mer eller mindre återvunnet material. Allt 
detta gör att det i många fall är svårt eller till och med omöjligt att särskilja effekten av att 
byggnadsstommen är biobaserad från effekten av att andra aspekter av byggnaden varierar mellan 
jämförda alternativ. Slutligen kan andelen biobaserat material vara väldigt låg även i alternativ 
med biobaserade byggstomelement, se till exempel Eberhardt m.fl. (2018), där trä utgör 2,2% av 
konstruktionens vikt för det ”biobaserade” alternativet, att jämföra med 0,4–0,7% för övriga 
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alternativ). Detta beror bland annat på att biobaserade material är relativt lätta (diskuteras vidare i 
delkapitel 3.4.2.2) och att andra material kan behövas i tillägg till det biobaserade materialet på 
grund av exempelvis brandskyddskrav. Därför är vi i denna studie försiktiga med generella 
slutsatser om biobaserade jämfört med icke biobaserade byggnadsstommar, och den intresserade 
läsaren bör gå till originalstudierna för att få veta mer om hållbarhetsmässiga för- och nackdelar 
för specifika biobaserade eller icke biobaserade byggnadsstommar. 

Fokuset på livscykelbaserade studier innebär inte att varje studie som granskats omfattar en hel 
livscykel. Att metoden är livscykelbaserad innebär att det är möjligt att inkludera hela livscykeln, 
inte att det faktiskt gjorts. Till exempel är flera av de inkluderade studierna begränsade till de 
delar av livscykeln som sker innan produkten når byggplatsen, vilket till exempel varit mer tillåtet 
enligt gamla versionen av den europeiska standarden EN 15804 (EN 15804:2012+A1:2013). I 
den uppdaterade standarden som släpptes i oktober 2019 (EN 15804:2012+A2:2019) skärptes 
kraven på vad som ska vara uppfyllt för att få exkludera senare delar av livscykeln (SIS 2019)6. 
Och även om systemgränser kan benämnas som vagga-till-grav, det vill säga att även 
konstruktion, användarfas och avfallshantering inkluderas, har ibland enstaka processer eller 
livscykelfaser utelämnats, till exempel underhåll, uppvärmning eller demolering av byggnaden. 
Detta försvårar analysen och begränsar möjligheten att jämföra studier och dra generella 
slutsatser, men att endast beakta studier med identiska systemgränser hade lett till alltför få 
studier för att göra syntesen meningsfull. I och med den nya versionen av EN 15804, med större 
krav på att inkludera fler delar av livscykeln, så är det sannolikt att harmoniseringen mellan LCA-
studier (i alla fall de som ligger till grund för EPD:er) kommer att öka. I så fall kan det om några 
år finnas betydligt fler studier på byggprodukter med jämförbara systemgränser och metodval, 
som sträcker sig över en större del av livscykeln, vilket skulle göra det betydligt enklare att göra 
jämförande analyser och dra skarpa slutsatser om generella för- och nackdelar med biobaserade 
byggnadsstommar. 

Alla typer byggnader har beaktats: större byggnader såsom flerfamiljshus och kontor, såväl som 
mindre byggnader såsom enfamiljshus, vilket skiljer sig från teknikdelen av rapporten. Här valdes 
ett bredare fokus än i teknikdelen eftersom biobaserade byggnadsstommars hållbarhetsprestanda 
inte kan förväntas bero på byggnadens storlek i samma utsträckning som deras tekniska prestanda 
kan förväntas göra. Hållbarhetsdelen är alltså mindre avgränsande med avseende på byggnadstyp 
än vad teknikdelen är, å andra sidan innebär detta en begränsning med avseende på jämförbarhet 
mellan de studier som beaktats i syntesen. 

Slutligen gjordes en avgränsning till jämförande fallstudier7, främst för att kunna svara på den 
första vägledande frågan, där bedömning av ”ökad hållbarhet” endast är möjlig om 
hållbarhetsprestandan för biobaserade byggnadsstommar kontrasteras mot den för icke 
biobaserade byggnadsstommar. Dessutom behövdes avgränsningen för att generera en hanterbar 
mängd litteratur med tanke på projektets omfattning i tid och resurser. 

 
6 Det är nu endast tillåtet om produkten är fysiskt integrerad med annan produkt på så sätt att de inte kan särskiljas vid 
avfallshanteringen, samt att produkten inte längre går att identifiera vid avfallshanteringen på grund av att den fysiskt eller kemiskt 
modifierats, samt att produkten inte innehåller biogent kol. Det är alltså enligt EN 15804:2012+A2:2019 helt uteslutet att i studier av 
biobaserade byggnadsstommar endast beakta produktionsfasen.  
7 Studierna omfattar renodlade fallstudier såväl som studier som även innehåller andra delar, såsom studier med fokus på 
metodutveckling där en eller flera fallstudier använts för att testa och utvärdera föreslagen metod. 
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3.3 Metod 

3.3.1 Sökning efter och urval av litteratur 

Genom en metod i fem steg identifierades relevant litteratur med kvantitativa jämförelser av 
hållbarhetsprestandan mellan biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar.  

Metoden illustreras i figur 9 och beskrivs nedan. Även om det övergripande syftet var att hitta 
jämförande fallstudier med primärdata så hade steg 1–2 ett bredare fokus – där även fallstudier 
utan jämförelser och granskningsartiklar beaktades – med syfte att hitta potentiellt relevanta 
sekundärkällor i steg 4. Tabell 1 i delkapitel 3.4.1 listar de 41 studier som identifierades (Bilaga 1 
visar de studier som hittades och valdes i steg 1–4). 

 

Figur 9: Metod för att söka efter, och göra urval av, relevant litteratur med jämförelser av 
hållbarhetsprestandan mellan biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar. 

1 Primärsökning 
En sökning gjordes bland vetenskapliga artiklar och granskningar (eng. articles and reviews) i 
databasen Scopus (www.scopus.com), på titel, sammanfattningar och nyckelord, med följande 
Boolean-söksträng: (wood OR timber OR “bio-based material”) AND (building) AND (“life 
cycle assessment” OR “life cycle analysis” OR “sustainability assessment”). Notera att termerna 
”life cycle assessment/analysis” garanterar att all användning av termerna ”social life cycle 
assessment/analysis” täcks in, liksom ”sustainability assessment” fångar in all användning av 
termen ”life cycle sustainability assessment”. På samma sätt garanterar termen ”building” att 
termer såsom ”building frame”, ”building structure” och ”load-bearing building element” täcks 
in. I detta steg gjordes inga ytterligare avgränsningar (t.ex. med avseende på publikationsdatum), 
då vi ansåg det lämpligare att göra ytterligare avgränsningar senare i urvalsprocessen beroende på 
omfattningen av det material som då återstår. Sökningen genomfördes 21 februari 2019 och 
resulterade i en lista på 260 studier. 

2 Screening och urval 
Utifrån titlar och sammanfattningar för de 260 studierna som hittades i steg 1, gjorde ett urval 
baserat på relevans. Relevans definierades här genom frågan “är det troligt att studien inkluderar 
kvantitativa resultat från jämförelser av den sociala och/eller miljömässiga 
hållbarhetspresentandan för biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar?” Fallstudier 
med originalresultat beaktades men även studier (t.ex. granskningar) som reproducerar 
originalresultat och som därför ansågs vara lovande ingångsportar för att hitta ytterligare 
fallstudier. Efter urvalet återstod 59 studier. 

Steg 1 
Primärsökning i

Scopus

Steg 2
Screening av titlar och
sammanfattningar & 

urval baserat på
kvalité

Steg 3
Fulltextläsning & 

förfinat urval
baserat på

relevans och
kvalité

Steg 4
Screening av

referenslistor & 
urval baserat på

relevans

Steg 5
Fulltextläsning & 

förfinat urval
baserat på

relevans och
kvalité

260 studier 54 studier 27 studier

38 studier 14 studier

41 studier
(slutgiltigt urval)
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3 Fulltextläsning och förfinat urval 
De 59 studierna identifierade i steg 2 lästes i sin helhet, och ett urval gjordes utifrån relevans 
(definierat enligt frågan ”innehåller studien kvantitativa originalresultat från jämförelser av den 
sociala och/eller miljömässiga hållbarhetspresentandan för biobaserade och icke biobaserade 
byggnadsstommar?”) och kvalité (i termer av en metod som är tillräckligt bra förklarad och utan 
uppenbara, betydande svagheter). Efter urvalet återstod 29 studier. 

 
4 Sekundärsökning och urval  

En sökning gjordes i referenslistorna för de 59 studierna som återstod efter steg 2, och ett urval 
gjordes utifrån relevans (definierat som i steg 2). Bedömningen gjordes i de flesta fall utifrån titel, 
men sammanfattningen beaktades om inte titeln var tillräcklig för att kunna bedöma relevans. 
Endast studier publicerade efter 2004 inkluderades – dvs ett tidsspann på ca 15 år – vilket var i 
linje med urvalet i steg 3 (där den äldsta studien var från 2006). Urvalet resulterade i ytterligare 
33 studier. 

5 Fulltextläsning och förfinat urval 
De 33 studierna identifierade i steg 4 lästes i sin helhet och ett urval gjordes baserat på relevans 
och kvalité (definierades som i steg 3). Efter urvalet återstod 12 studier, som tillsammans med 
urvalet från steg 3 gav ett slutgiltigt urval av 41 relevanta fallstudier av tillräcklig kvalité. Notera 
att bedömningen att dessa studier omfattar byggnadsstommar är baserad på vår uppfattning – inte 
alla studier anger explicit att studerade element är bärande stomelement. 

3.3.2 Metod för kartläggning och analys av vald litteratur 

För att kunna svara på de fyra vägledande frågorna kartlades innehållet i de 41 studierna utifrån 
ett antal aspekter, se Bilaga 1. Notera att förutom data som är direkt relaterad till frågorna, så har 
även metadata om studierna samlats in (tid för publicering, geografiskt sammanhang, metodval 
mm) för att exempelvis kunna se trender kopplade till de fyra frågorna och för att rapporten bättre 
ska kunna fungera som en portal till annan litteratur, till exempel för den som letar efter 
fallstudier på en viss sorts byggnadsstomme eller från ett visst land.  

3.4 Resultat och diskussion 
Detta delkapitel inleds med en överblick över de 41 studierna som beaktades i syntesen av 
biobaserade byggnadsstommars hållbarhetsprestanda. Sedan följer en analys av studierna utifrån 
de fyra vägledande frågorna i fyra på varandra följande delkapitel. För att fullt ut förstå analysen 
av varje fråga – till exempel begränsningar i vår möjlighet att svara på den första frågan – 
rekommenderar vi läsaren att läsa och förstå analysen av övriga frågor. 

3.4.1 Överblick av de 41 studierna 

Tabell 1 redovisar de 41 studierna samt några av de kartlagda aspekterna – ett urval gjort för att 
läsaren ska kunna få en överblick över vad som studerats och lätt hitta studier inom sitt 
intresseområde. För en fullständig redovisning av kartlagda aspekter, se Bilaga 1, vilket också 
innefattar bland annat syftet med varje studie, träslag som ingår i de studerade trästommarna, 
systemgränser, studerade indikatorer, kort sammanfattning av resultat, med mera. 
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Av de 41 studier som analyserats består de studerade biobaserade stommarna i 39 fall av trä och i 
fall av bambu (som är ett gräs). Diskussion och slutsatser berör således främst användandet av trä 
i byggnadsstommar. För andra biobaserade byggnadsstommar har inga eller för få studier gjorts 
för att en diskussion kopplat till den här rapportens syften ska vara meningsfull. 

Trettiosju studier har på något sätt haft en byggnad som studieobjekt, vilket innefattar studier av 
kompletta byggnader, studier av byggnadsstommar och andra byggelement, samt studier av 
endast byggnadsstommar (de se senare två fallen har de byggelement som studerats relaterats till 
deras funktion i en specifik byggnad). Övriga fyra studier är på isolerade byggelement, utan 
koppling till någon särskild byggnad.  

En stor mångfald av byggnader har studerats – byggnader för bostäder såväl som olika sorters 
verksamhet, från en till 18 våningar, lokaliserade i olika delar av världen. Ofta har flera olika 
typer av trästommar jämförts med flera typer av icke biobaserade stommar, främst stål- och/eller 
betongstommar. Ofta har även andra delar av byggnaden varierats mellan studerade scenarier, till 
exempel fönster- eller fasadmaterial. Ibland tillkommer ytterligare scenarier som undersöker olika 
antaganden med avseende på specifika livscykelfaser – ofta avfallshanteringen som är behäftad 
med särskilda osäkerheter då den antas ske om 50 till 100 år (beroende på studie). Ytterligare 
scenarier tillkommer ibland för att olika metodval har jämförts, dessa redovisas inte i tabell 1. 
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Tabell 1: Övergripande information om de 41 studier som inkluderats i syntesen av kunskapsläget om biobaserade byggnadsstommars hållbarhet. 

Författare och publiceringsår Studerade objekt och jämförda alternativ8 
Byggnadens/byggproduktens 
livslängd 

Geografisk 
lokalisering  

Allacker m.fl. (2014) Enfamiljsvilla (1 vån), trästomme jämfört med lersten 60 år BE 

Alshamrani m.fl. (2014) Skolbyggnad (2 vån), sju konstruktioner med olika material i olika byggelement varav trä är del av flera konstruktioner 75 år CA 

Balasbaneh & Marsono (2017) Enfamiljsvilla (1 vån), sju konstruktioner varav tre inkluderar trä 50 år MY 

Buchanan m.fl. (2013) Skolbyggnad (3 vån), trästomme jämfört med stål- respektive betongstomme, med lågenergivariant av träalternativet 60/100 år NZ 

Caruso m.fl. (2017) Boendebyggnad (3 vån), trästomme (limträ) jämfört med stål- respektive betongstomme 50 år IT 

Connolly m.fl. (2018) Boendebyggnad (18 vån), trästomme (sex varianter: korslimmat massivträ, fanérträ m.fl.) jämfört med betongstomme Framgår ej CA 

Crafford m.fl. (2017) Enfamiljsvillor (2 st, 1 vån), trästomme (två varianter: massivt trä eller fingerskarvat trä, samt olika träslag) jämfört med stålstomme 50 år ZA 

Dodoo m.fl. (2009) Boendebyggnad (4 vån), trästomme jämfört med betongstomme (flera olika avfallshanteringsscenarier) 100 år SE 

Eberhardt m.fl. (2018) Kontorsbyggnad (9 vån), sex scenarier med olika stommaterial och avfallshanteringsantaganden, varav ett scenario med mer trä 50/80 år DK 

Fu m.fl. (2014) Verksamhetsbyggnad (1 vån), trästomme jämfört med tegelstomme N/A UK 

Gong m.fl. (2012) Boendebyggnad (3 vån), trästomme jämfört med betong- och stålstomme 50 år CN 

Guo m.fl. (2017) Boendebyggnader (4, 7, 11, 17 vån), två varianter per byggnad, bl.a. olika stommaterial: trästomme jämfört med betongstomme 50 år CN 

Gustavsson & Sathre (2006) Boendebyggnad (4 vån), trästomme jämfört med betongstomme 100 år SE 

Gustavsson m.fl. (2006) Boendebyggnad (4 vån), boendekvarter (4 vån), två varianter per byggnad: trästomme jämfört med betongstomme 100 år SE, FI 

Hafner & Schäfer (2017) 25 en/tvåfamiljsvillor (1–3 vån), 16 flerfamiljshus (3–8 vån), sju stomkonstruktionsgrupper: trä trä (korslimmat massivträ, timmer, prefabricerat timmer), två 
betong, två tegel 

50 år DE, AU 

Hill & Dibdiakova (2016) Byggnadsmaterial (per kg), fem trä (träfiberskiva, spånskiva, limpressad träfiberskiva (OSB), limträ/fanérträ (LVL), massivt trä), fyra icke-trä (betong, cement, 
tegel, stål) 

N/A Framgår ej 

Hossaini m.fl. (2015) Boendebyggnad (6 vån + 2 vån parkering under mark), trästomme jämfört med betongstomme 60 år CA 

Li & Altan (2012) Genomsnittlig byggnad i Taiwan, trästomme jämfört med betong- respektive stålstomme Framgår ej TW 

 
8 Tabellen ger en förenklad beskrivning av jämförda alternativ, där dominerande stommaterial anges (i själva verket ingår i många fall fler material) men inte samtliga övriga skillnader (t.ex. fasadmaterial). Utöver beskrivna jämförda 
alternativ med avseende på studerat objekt, så finns det i flera fall flera jämförda scenarier med avseende på olika metodval, t.ex. olika karakteriseringsmetoder. 
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Författare och publiceringsår Studerade objekt och jämförda alternativ8 
Byggnadens/byggproduktens 
livslängd 

Geografisk 
lokalisering  

Lippke m.fl. (2010) Byggprodukter (flera olika), varav flera bärande element, inklusive flera i trä 80 år alt. N/A US 

Liu m.fl. (2016) Boendebyggnad (7 vån), trästomme jämfört med betongstomme, olika varianter med avseende på lokalisering och avfallshantering 50 år CN 

Lu m.fl. (2017) Boendebyggnad (4 vån), trästomme (fanérträ, 3 varianter) jämfört med betong- respektive stålstomme  60 år AU 

McDevitt & Allison (2013) Enfamiljsvilla (2 vån), fyra konstruktioner, olika kombinationer av stom- (trä eller betong), golv- och fasadmaterial 60 år NZ 

Milaj m.fl. (2017) Verksamhetsbyggnader (1–2,5 vån), boendebyggnad (1 vån), för varje byggnad: materialsubstitution (trä, betong, stål), för en byggnad: total redesign (stål till trä) Framgår ej US 

Nässen m.fl. (2012) Boendebyggnad (4 vån), boendekvarter (4 vån), verksamhetsbyggnad (6 vån), trä jämfört med betongstomme, många varianter 100 år SE, NZ, FI 

Oliver m.fl. (2014) Byggprodukter (flera olika), vara flera bärande element, inklusive trästomme jämfört med betong- respektive stålstomme N/A US 

Pajchrowski m.fl. (2014) Enfamiljsvilla (1 vån), trämaximerad (inklusive stomme) konstruktion jämfört med tegelkonstruktion, två varianter av varje (konventionell eller passivhus) 100 år PO 

Peñaloza m.fl. (2016) Boendebyggnad (4 vån), trä (korslimmat massivträ) jämfört med betongstomme, träalternativet: två varianter (mer/mindre biobaserat i byggnaden), flera 
avfallshanteringsscenarier 

50/70 år SE 

Robertson m.fl. (2012) Kontorsbyggnad (5 vån + 3 vån parkering under mark), trä (korslimmat massivträ) jämfört med betongstomme 50/70 år CA 

Røyne m.fl. (2016) Boendebyggnad (4 vån), trästomme jämfört med betongstomme 100 år SE 

Sandanayake m.fl. (2018) Boende- och verksamhetsbyggnad (11 vån), verksamhetsbyggnad (15 vån), trästomme jämfört med betongstomme N/A AU 

Sandin m.fl. (2014) Industribyggnad (1 vån), trästomme (limträ) jämfört med stålstomme 50 år Europa 

Sathre & Gustavsson (2009) Boendebyggnad (4 vån), trästomme jämfört med betongstomme Framgår ej SE 

Skullestad m.fl. (2016) Byggnader (typer ej specificerat, 3 vån, 7 vån, 12, vån, 21 vån), trästomme jämfört med betongstomme 60 år Norden 

Sinha m.fl. (2016) Byggnader (typer och antal våningar ej specificerat), trästomme jämfört med betongstomme N/A SE 

Takano m.fl. (2014) Boendebyggnader (5 st, 3 vån), sex konstruktioner varav stommar: två trä (lättviktstimmer, korslimmat massivträ), två betong, två stål N/A FI 

Takano m.fl. (2015) Byggnad (typ ej specificerat, 2 vån), sex konstruktioner varav stommar: två trä (lättviktstimmer, korslimmat massivträ), två betong, två stål 50 år FI 

Thormark (2006) Boendebyggnad (2 vån), 3 konstruktioner: originaldesign (stomme av flera material) jämfört med två alternativa scenarier med mer eller mindre trä 50 år SE 

Wallbaum m.fl. (2012) Byggprodukter (flera olika), 46 olika teknologier, inklusive olika material, bl.a. trä N/A Framgår ej 

Wallhagen m.fl. (2011) Kontorsbyggnad (4 vån), manga olika potentiella förändringar, inklusive byte från betong- till träbjälklag 50 år SE 
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Författare och publiceringsår Studerade objekt och jämförda alternativ8 
Byggnadens/byggproduktens 
livslängd 

Geografisk 
lokalisering  

Ximenes & Grant (2013) Enfamiljsvillor (1 vån, 2 vån), två varianter per byggnad, inklusive en med maximerad träanvändning i bl.a. stomme (jämfört med stål- och betongelement i 
stommen) 

50 år AU 

Zea Escamilla m.fl. (2018) Boendebyggnader (1 vån, 5 vån), fyra respektive två konstruktioner (olika stomme, bl.a. bambu), tre varianter av varje N/A CO 
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Figur 10 anger vilka år studierna publicerats, vilket visar en tydlig ökning av studier över tid, 
från ungefär en per år fram till 2011 till ungefär fem per år senaste åren. Detta indikerar ett 
ökande intresse för jämförelser av hållbarhetsprestandan, främst miljöpåverkan, mellan 
biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar. 

 
Figur 10: Antal studier publicerade per år (gul stapel) och flytande femårsmedel (svart linje). 

3.4.2 Bidrar det till ökad hållbarhet att öka andelen 

biobaserade byggnadsstommar i nybyggnation? 

Vid en analys av studier är det viktigt att komma ihåg att alla studier är behäftade med 
osäkerheter. Osäkerheter har i större eller mindre grad behandlats och beaktats i de 41 studierna 
som ingår i kunskapssyntesen om hållbarhet. På grund av den stora mängd data som ofta ligger 
till grund för en livscykelbaserad studie såsom en LCA – data som samlats in på flera olika sätt 
och sedan bearbetats med metoder som också de är behäftade med viss osäkerhet – så är det 
sällan möjligt att skatta osäkerhet i statistiska termer såsom varians, standardavvikelse eller 
konfidensintervall. Istället är det vanligt att använda till exempel scenarioanalys, där en eller 
flera parametrar som befunnits vara viktiga varieras för att generera ett eller flera alternativa 
scenarier och på så sätt få en uppfattning om hur robust resultatet och slutsatserna är. Det har 
inte varit möjligt att inom detta projekt kartlägga osäkerheten och hur osäkerheten har hanterats 
i samtliga 41 studier. Istället har vi använt en tumregel när vi tolkat studierna: att en skillnad på 
under 5% mellan jämförda produktalternativ inte är beakta som en faktisk skillnad, då detta i 
LCA-sammanhang ofta faller inom osäkerhetsmarginalen. 

Vidare har vi i vår analys som regel utgått från de siffror i varje studie som innefattar så många 
av de inkluderade livscykelfaserna som möjligt. I vissa fall har resultaten redovisats per 
livscykelfas, där läsaren kan välja att beakta eller inte beakta till exempel miljövinsten av att 
förbränning av trä vid avfallshantering genererar energi som genom marknadsmekanismer antas 
förtränga annan förbränning (enligt EN 15804 ska sådana externa miljövinster alltid redovisas 
separat från produktens övriga miljöpåverkan). En analys med ett annat urval, som till exempel 
endast beaktar hållbarhetsprestandan för produktion och konstruktion, skulle eventuellt kunna 
komma till andra slutsatser. Att vi inkluderat resultaten för samtliga de livscykelfaser som 
studierna inkluderar innebär att olika systemgränser kan ha använts för olika siffror som 
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diskuteras. Därför kan inte enskilda värden från olika studier jämföras rakt av, och läsaren 
rekommenderas att inte använda siffror som nämns i vår granskning utan att först ha skapat sig 
en full förståelse för den studie som siffrorna kommer från. 

Som ovan överblick visar, fokuserar de 41 studierna på olika typer av byggnader och jämförda 
alternativ omfattar olika kombinationer av biobaserade och icke biobaserade material som 
används i olika delar av byggnaden – inte bara i byggnadsstommen. När resultatet för olika 
material diskuteras avses dominerande stommaterialet, om inget annat anges. Dessutom har 
vissa studier testat flera olika metodval, till exempel olika systemgränser (exempelvis med eller 
utan avfallshantering) eller olika sätt att hantera lagring och utsläpp av biogent kol. I 
diskussionen av resultaten har samtliga dessa scenarier inte varit möjliga att redovisa eller 
diskutera i detalj. Läsaren hänvisas till Bilaga 1 eller originalkällan för mer detaljer om 
respektive studie. 

3.4.2.1 Klimatpåverkan 

Det tydligaste resultatet från granskningen av de 41 studierna, med avseende på frågan om 
huruvida ökad andel biobaserade byggnadsstommar i nybyggnation bidrar till ökad hållbarhet, 
är att det i många sammanhang förefaller finnas betydande klimatvinster med att välja en 
biobaserad framför en icke biobaserad byggnadsstomme.  

Trettioåtta av 41 studier har kvantifierat skillnaden i klimatpåverkan mellan biobaserade och 
icke biobaserade byggnadsstommar, varav 31 visar klimatfördelar (på över 5 %, se tidigare text 
om osäkerheter) med biobaserade byggnadsstommar i samtliga undersökta scenarier (vilka 
dessa studier är visas i Bilaga 1). Av dessa 31 studier visar 29 på fördelar med biobaserat 
jämfört med betong och 13 på fördelar jämfört med stål som dominerande stommaterial.  

Av de sju studier som inte, i samtliga undersökta scenarier, visar klimatvinster (på över 5%) 
med biobaserade byggnadsstommar så visar två studier på så små klimatvinster (under 5%) att 
de med ovan beskrivna tumregel inte kan betraktas som klimatvinster (Allacker m.fl. 2014, 
Sandanayake m.fl. 2018). Vidare visar en studie att det biobaserade alternativet blir sämre i en 
av flera testade kombinationer av beräkningsmetoder, nämligen i det fall då biogent och fossil 
koldioxid (CO2) antas ha samma klimatpåverkan, ingen återväxt av träd antas ske i skogen och 
ingen klimatvinst tilldelas på grund av lagring av kol under byggnadens livstid (Røyne m.fl. 
2016). Detta motsvarar ett okonventionellt beräkningssätt som för det biobaserade alternativet är 
kraftigt ofördelaktigt och ofta orealistiskt.  

Övriga fyra studier, alltså ca 10% av de undersökta studierna, visar att biobaserade 
byggnadsstommar kan vara klimatmässigt bättre, sämre eller likvärdigt, beroende på scenario, 
oftast avhängigt vilket biobaserat alternativ som jämförs med vilket icke biobaserat alternativ 
(Alshamrani m.fl. 2014, Takano m.fl. 2014, Hossaini m.fl. 2015, Hill & Dibdiakova 2016). En 
av dessa studier visar entydigt fördelar med trä jämfört med stål (Alshamrani m.fl. 2014) och en 
annan visar entydigt fördelar med trä jämfört med betong (Takano m.fl. 2014). Ingen av de 38 
studierna som beaktat klimatpåverkan visar på klimatmässiga nackdelar med biobaserat i 
samtliga undersökta scenarier. 

Ovanstående analys indikerar att det i de allra flesta fall finns klimatmässiga fördelar med en 
biobaserad byggnadsstomme, då främst trä, jämfört med ett icke biobaserat alternativ. I de flesta 
analyserade studier har det jämförda icke biobaserade alternativen varit stål eller betong, och det 
finns tillräckligt med studier på vardera av dessa material för att dra slutsatsen att trä oftast har 
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klimatfördelar jämfört med dessa stommaterial9. För övriga byggnadsstommaterial som det 
biobaserade alternativet jämförts med, såsom tegel, finns för få studier för att dra generella 
slutsatser.  

Då det även finns fall där biobaserat inte innebär klimatvinst, kan det inte sägas att en 
biobaserad byggnadsstomme per automatik innebär klimatvinst jämfört med en icke biobaserad 
byggnadsstomme. Vi rekommenderar därför att utvärdering av klimatpåverkan görs från fall till 
fall (gärna enligt en standardiserad metod, såsom EN 15804, ISO 21930 eller PEF). Om till 
exempel en byggherre vill minska klimatpåverkan från nybyggnation, så förefaller det dock vara 
en god idé att låta en biobaserad byggnadsstomme utgöra minst ett av alternativen som beaktas. 

Om det nu generellt finns klimatvinster mer biobaserat, ungefär hur stora brukar vinsterna vara? 
Det har gjorts försök att ge kvantitativa svar på denna fråga. Till exempel fann Sathre och 
O'Connor (2010) att i snitt minskar klimatpåverkan med 3,9 ton CO2-ekvivalenter per ton trä 
som ersätter annat material i produkter (ej endast byggvaror), med ett spann från negativt (d v s 
ökad klimatpåverkan) till minskning på betydligt mer än 3,9 ton. Detta ger samma slutsats som i 
vår granskning: generellt finns det klimatvinster med att välja biobaserat, men det förekommer 
fall där icke biobaserat är fördelaktigt och därför bör en bedömning göras från fall till fall. 
Baserat på de 41 studier som vi granskat går det dock inte att göra en liknande, kvantitativ 
uppskattning på den genomsnittliga vinsten med att byta till en biobaserad byggnadsstomme. De 
41 studierna skiljer sig alltför mycket åt, främst på grund av stora skillnader mellan studerade 
objekt och använda metoder (t.ex. systemgränser och karakteriseringsmetod). Till och med för 
enskilda fallstudier kan resultatet skilja mycket beroende på metod och antaganden om framtida 
processer, som exempelvis visas av Røyne m.fl. (2016) (från att trä klimatmässigt är flera 
hundra procent bättre än betong, till att det innebär en smärre förlust, beroende på systemgränser 
och karakteriseringsmetod), Peñaloza m.fl. (2016) (klimatvinsten för trä jämfört med betong 
spänner från 39 till 141% beroende på karakteriseringsmetod) samt Nässen m.fl. (2012) (stora 
skillnader i hur fördelaktigt trä är jämfört med betong beroende bland annat på antaganden om 
hur trä kommer hanteras efter byggnadens livscykel)10.  

Hur stor andel av byggnaden som studerats och hur energieffektiv byggnaden är har stor 
påverkan på hur stort inflytande stommaterialet har på total beräknad miljöpåverkan. Ju större 
del av livscykeln som inkluderats, och ju mindre energieffektiv byggnaden är, desto mindre blir 
den procentuella påverkan från val av stommaterial. Ett exempel på detta ges av Alshamrani 
m.fl. (2014), som har studerat sju olika konstruktioner för en skolbyggnad varav två med 
byggnadsstomme av trä, två med betongstomme och tre med stålstomme. De finner att 
energianvändningen i driftsfasen ger upphov till 91–97% av klimatpåverkan, vilket gör att de 
stora skillnaderna i klimatpåverkan i produktionsfasen av byggnadsmaterial – det skiljer 280% 
mellan bästa och sämsta alternativ (trä respektive betong) – endast motsvarar några enstaka 
procent sett till byggnadens hela livscykel. 

Det ska poängteras att ett hållbart skogsbruk, med avseende på mängd kol som binds i skogen, 
har antagits i samtliga granskade studier förutom i enstaka scenarier. Alltså är ett hållbart 
skogsbruk en förutsättning för vår slutsats om att träbaserade byggnadsstommar allt som oftast 

 
9 Detta gäller utifrån hur materialproduktion och konstruktionsteknik generellt sett ut under den tidsperiod som de analyserade 
studierna täcker in. Framtida utveckling kan ändra de generella slutsatserna om olika stommaterials klimatpåverkan, till exempel om 
betong med lägre klimatpåverkan slår igenom (se t.ex. Skanska 2019). 
10 Notera att fallstudien i samtliga dessa studier är baserade på samma byggnad: ett fyravåningshus med trästomme i Wälludden, 
Växjö. Totalt har sju av de 41 studierna använt detta som studieobjekt, ibland vid sidan av andra byggnader. 
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har klimatfördelar jämfört med icke biobaserade byggnadsstommar. För fall där träråvaran 
kommer från ett icke hållbart skogsbruk med avseende på kolbalans, finns för lite underlag 
bland de 41 studierna att dra någon slutsats om den generella klimatprestandan för trä jämfört 
med icke biobaserade alternativ. 

Som beskrevs i avsnittet om begränsningar, så innebär granskningens fokus på 
livscykelbaserade studier att diskussionen ovan är tillämplig framförallt för valet av 
byggnadsstomme för enskilda objekt som produceras idag (mikronivå). För att förstå 
förändringar på makronivå, det vill säga effekterna från större framtida förändringar av 
byggnadsbeståndet på regional, nationell eller global nivå, krävs andra typer av studier. 
Exempel på sådana studier är Werner m.fl. (2006), som studerat klimatpåverkan av ökat 
träbyggande i Schweiz under åren 2000–2130; Nepal m.fl. (2016), som studerat klimatpåverkan 
av ökad användning av trä i byggandet i verksamhetslokaler i USA under åren 2010–2060; och 
Peñaloza m.fl. (2018), som studerat klimatpåverkan av ökad användning av trä i 
bostadsbyggande i Sverige under åren 2017–2117, med scenarier för olika teknisk utveckling 
och olika tillväxt av träbyggande. Samtliga dessa studier visar på klimatvinster med ökat 
träbyggande även på makronivå. Det är dock önskvärt med en mer strukturerad insamling och 
analys av litteratur på makronivå för att dra mer definitiva, generella svar om effekterna av ökat 
biobaserat byggande på makronivå. 

3.4.2.2 Energianvändning 

Någon slags indikator för energi har beaktats i 22 av de 41 studierna. Av dessa har 18 studier 
beaktat total energianvändning (dvs summan av förnybar och icke förnybar energianvändning). 
Flera av dessa 18 studier presenterar dock total energianvändning uppdelat i förnybar och icke 
förnybar alternativt fossil energi11. Vidare har 12 studier beaktat icke-förnybar/fossil 
energianvändning (varav fyra endast icke-förnybar/fossil energi, vilka alltså inte överlappar med 
de 18 studier som också visar förnybar energi). En av studierna som beaktat total 
energianvändning har inte använt indikatorn i jämförelsen mellan biobaserad och icke 
biobaserad byggnadsstomme (Hill & Dibdiakova 2016). Icke förnybar/fossil energianvändning 
är starkt korrelerat med klimatpåverkan, och därför är en stor del av ovan diskussion och 
slutsatser giltiga även för denna indikator. För total energianvändning följer diskussion nedan. 

Total energianvändning är lägre (d v s mer än 5% lägre) för de biobaserade alternativen i 
samtliga jämförda scenarier i 11 av de 17 studier som beaktat total energianvändning i 
jämförelsen mellan biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar (Gustavsson & Sathre 
2006, Gustavsson m.fl. 2006, Thormark 2006, Sathre & Gustavsson 2009, Gong m.fl. 2012, Li 
& Altan 2012, McDevitt & Allison 2013, Takano m.fl. 2015, Liu m.fl. 2016, Sinha m.fl. 2016, 
Guo m.fl. 2017, Milaj m.fl. 2017).  Resultatet i övriga sex studier spretar mer, enligt följande: 

• Alshamrani m.fl. (2014) visar på något lägre (men mer än 5% lägre) eller likvärdig 
energianvändning för huset med trästomme jämfört med stålalternativen, samt något 
högre eller likvärdig energianvändning för huset med trästomme jämfört med 
betongalternativen. 

 
11 Notera att icke förnybar energi inte nödvändigtvis innebär fossil-baserad energi. Till exempel är kärnkraft icke förnybar, men 
ändå inte fossil-baserad. 
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• Buchanan m.fl. (2013) visar två scenarier med trästomme, varav det ena är 
energimässigt bättre än stål- och betongalternativen, medan det andra är likvärdigt 
(skillnad mindre än 5%) med stål- och betongalternativen. 

• McDevitt & Allison (2013) visar på energivinst för en trästomme jämfört med ett 
stålalternativ, medan ett bärande trägolv (en annan del av stommen) är energimässigt 
likvärdigt med ett betongalternativ (skillnad under 5%). 

• Robertson m.fl. (2012) visar på ca 80% högre inbyggd energi (eng. embodied energy) 
för trästomme jämfört med betongalternativet, vilket utöver extraktion, vidareförädling, 
tillverkning och transport av produkten till byggplatsen (vilket är gängse definition av 
inbyggd energi) här även inkluderar energin i materialet i sig (eng. feedstock energy). 
Om energin i materialet subtraheras (vilket ju är energi som inte konsumeras under 
livscykeln, utan kan användes i avfallshantering till andra ändamål), visar studien på 
nästan identisk energianvändning för trä- och betongstomme. 

• Sandin m.fl. (2014) visar på ungefär lika stor energianvändning för trä- och stålstomme, 
där absoluta tal beror starkt på scenario (olika scenarier speglar olika metodval med 
avseende på modellering av avfallshantering). 

• Takano m.fl. (2015) visar på ungefär lika stor energianvändning (skillnader under 5%) 
för två trästommar och fyra icke biobaserade stommar. Användarfasen dominerar 
kraftigt, vilket gör att procentuellt stora skillnader i produktionsfasen blir små i ett 
livscykelperspektiv. 

Precis som för klimatpåverkan finns det alltså underlag för att säga att en biobaserad 
byggnadsstomme i de flesta fall innebär en energimässig vinst jämfört med en icke biobaserad 
byggnadsstomme, men att det förekommer fall då detta inte gäller. Detta understryker vikten av 
att beslut om vilken byggnadsstomme som ska gynnas eller väljas bör vila på fallspecifika 
studier. 

Flera av de granskade artiklarna för resonemang om varför trästommar energimässigt skiljer sig 
från icke biobaserade alternativ. Till exempel diskuterar Takano m.fl. (2015), med referenser till 
olika källor, att jämfört med trästommar kan betongstommar kräva mindre energi till 
uppvärmning men mer till kylning på grund av lägre termisk massa, men att effekten av termisk 
massa beror på klimat, placering av byggnaden, fönsterarea, isolering, ventilation och hur 
byggnaden används. Flera författare lyfter fram trästommars låga vikt jämfört med betong 
och/eller tegel (Fu m.fl. 2006, Gustavsson m.fl. 2006, Pachrowski m.fl. 2014, Takano m.fl. 
2014, Takano m.fl. 2015, Liu m.fl. 2016, Sinha m.fl. 2016, Balasbaneh & Marsono 2017, 
Connolly m.fl. 2018, McDevitt & Allison 2018), vilket kan leda till energivinster. Till exempel 
studerar Sinha m.fl. (2016) en trästomme som har sex gånger lägre vikt jämfört med 
betongalternativet, vilket ger 40% lägre energianvändning vid materialproduktion och transport 
till byggplats. Utöver detta är det troligt att lägre massa också ger energivinster vid demolering 
och transport till avfallshantering. Jämfört med stål förefaller trä inte ha samma generella 
viktfördel. Till exempel studerar Crafford m.fl. (2017) en form av lätt stålstomme med lägre 
vikt än träalternativet. Det ska sägas att det viktmässigt är stor skillnad på olika sorters 
trästommar, där till exempel eller limträstommar är betydligt tyngre än till exempel 
regelstommar (Robertson m.fl. 2012). 

Skillnader i hur mycket ingående material bearbetas ger också olika energianvändning, där trä 
ofta (men inte alltid) kräver mindre bearbetning innan det är en färdig byggprodukt. För massivt 
timmer (icke-konstruerade träprodukter) utför naturen en större andel av produktionsarbetet via 
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fotosyntesen, vilket gör att det sällan kräver lika mycket ytterligare energi innan materialet är 
redo att fungera som byggnadsstomme jämfört med om träet bearbetas till så kallade 
konstruerade träprodukter (eng. engineered wood products, EWPs), såsom fanérträ, korslimmat 
massivträ och limträ (Hill & Dibdiakova 2018). Även den högre vikten för till exempel 
kortslimmat massivträ innebär större energianvändning vid bearbetningen jämfört med lättare 
trämaterial (Robertson m.fl. 2012). Det ska dock sägas att bearbetning görs för att förbättra 
materialets egenskaper, till exempel bärförmåga eller motståndskraft mot fukt eller brand. 
Därför är sällan en lätt och till stor del obearbetad trästomme funktionellt jämförbar med en 
tyngre limträstomme, och de har också olika potential att ersätta icke biobaserade stommar. 
Vidare är det heller inte så att konstruerade träprodukter nödvändigtvis har högre miljöpåverkan 
i ett livscykelperspektiv (Hafner & Schäfer 2018). Sammanfattningsvis är alltså termisk massa, 
vikt samt hur mycket energi som krävs i produktion viktiga faktorer för hur mycket 
energianvändning en byggnadsstomme ger upphov till i ett livscykelperspektiv. 

En fråga som inte kan besvaras utifrån granskningen är huruvida biobaserade byggnadsstommar 
generellt leder till byggnader med sämre eller bättre energiprestanda under byggnadens 
användarfas (främst uppvärmning och kylning). Energianvändning för uppvärmning/kylning har 
inkluderats i endast 11 av de 37 studier som haft en byggnad som studieobjekt. Nio av dessa har 
beaktat att energimängd till uppvärmning/kylning skiljer sig mellan byggnadsstommar. En 
studie har istället antagit att designen i övrigt anpassas så att energianvändning för 
uppvärmning/kylning blir identisk för jämförda byggnader (McDevitt & Allison 2013). 
Skillnader i energiåtgång för uppvärmning/kylning mellan olika jämförda byggnader får anses 
vara för små i förhållande till antalet studier (9 st) för att kunna dra generella slutsatser om olika 
byggnadsstommars energiprestanda. Detta är ett viktigt område att undersöka vidare i framtiden. 
En sådan studie skulle underlättas om det blir vanligare att beakta energianvändning till 
uppvärmning/kylning i LCA-studier på byggnadsstommar. 

Slutligen bör nämnas att valet av systemgränser får stort genomslag på energianvändningen för 
biobaserade produkter, vilket Takano m.fl. (2014, 2015) ger bra exempel på. Takano m.fl. 
(2014), som behandlar materialproduktion, visar att de biobaserade stomalternativen har 
energianvändning som ligger högre än (för kortslimmat massivträ) eller mitt emellan (för 
lättviktstimmer) jämförda icke biobaserade alternativ. Takano m.fl. (2015), som bygger på 
Takano m.fl. (2014) om än med ett annat studieobjekt, innefattar även senare delar av 
byggnadens livscykel. Denna studie visar istället att stommar av lättviktstimmer och korslimmat 
massivträ har lägre energianvändning än jämförda stomalternativ, på grund av att energin som 
alstras och omhändertas vid avfallshantering antas innebära en energivinst. 

3.4.2.3 Annan miljöpåverkan 

För annan miljöpåverkan än klimatpåverkan, och för annan resursanvändning än 
energianvändning, så finns det – med tanke på de stora variationerna mellan studier – bland 
granskade studier för lite underlag för att dra generella slutsatser om effekten av ökat biobaserat 
byggande (se delkapitel 3.4.3 om vilka miljöeffekter som studerats och i vilken utsträckning). 
Således är det än viktigare att beslut rörande annan miljöpåverkan vilar på fallspecifika 
analyser. 

För utmaningar med att bedöma olika sorters miljöpåverkan, se senare delkapitel. 
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3.4.2.4 Social hållbarhet 

Endast fyra av de 41 studierna utvärderar någon sorts indikator på social hållbarhet. Av dessa 
beaktar två studier endast en indikator på social hållbarhet: samhälleliga kostnader från 
klimatpåverkan (eng. social cost of carbon) (Sathre & Gustavsson 2009, Nässen m.fl. 2012). En 
tredje studie beaktar sociala aspekter med bäring på endast den boende: komfort, säkerhet, 
inköps- och underhållskostnader (Hossaini m.fl. 2015). Den fjärde studien har ett bredare 
perspektiv, då den utöver sociala aspekter med bäring på den boende också beaktar hur 
byggnaden bidrar till lokalt värdeskapande (Wallbaum m.fl. 2012). Dock fann vi inga studier 
som kartlagt påverkan på välbefinnandet hos fler grupper av människor genom hela byggnadens 
livscykel, till exempel inklusive produktion av byggnadsmaterial, såsom stipuleras i riktlinjerna 
för S-LCA (Benoît & Mazijn 2009) och PSIA (Fontes m.fl. 2014). Således fann vi i de 41 
utvalda studierna inte tillräckligt underlag för att i generella termer diskutera och dra slutsatser 
om hur valet mellan biobaserade och icke biobaserade byggnadsstommar påverkar social 
hållbarhet. 

För en kort diskussion om utmaningar med att bedöma social hållbarhet, se delkapitel 3.4.4.6. 

3.4.3 Vilka indikatorer används ofta/sällan i studier av 

biobaserade byggnadsstommars miljömässiga och 

sociala hållbarhet? 

Figur 11 visar i vilken utsträckning olika miljö- och resursproblem täcks in av de 41 studierna, 
samt i vilken utsträckning social hållbarhet har beaktats eller någon form av sammanvägd 
indikator har använts. Klimatpåverkan har utvärderats i 38 av 41 studier, vilket gör det till den 
överlägset mest beaktade miljöfrågan. Klimatpåverkan har dock bedömts på många olika sätt, 
vilket beskrivs mer i detalj i senare delkapitel. Arton studier redovisar total energianvändning (i 
dessa ingår de studier där förnybar och icke förnybar energi redovisas separat, men där läsaren 
enkelt kan addera dessa för att utläsa total energianvändning). Tolv studier redovisar icke 
förnybar eller fossil energianvändning separat, en indikator som ofta överensstämmer väl med 
klimatpåverkan (åtta av dessa redovisar också förnybar energi och utgör således en delmängd av 
de 18 studier som redovisar total energianvändning). Noterbart är att markanvändning eller 
miljöpåverkan från markanvändning beaktats i endast fem av studierna, och då oftast med 
väldigt förenklade karakteriseringsmetoder – mer om detta i senare delkapitel. Till sist noteras 
att social hållbarhet beaktats endast i fyra studier, även detta diskuteras i senare delkapitel. 
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Figur 11: Antal publikationer som täcker in olika sorters miljöproblem, social hållbarhet eller 
någon aggregerad indikator. Utöver dessa så täcks ytterligare fem miljöproblem in i två eller färre 
publikationer. 

3.4.4 Vad är vanliga och betydande begränsningar i metoder 

som används för att utvärdera biobaserade 

byggnadsstommars miljömässiga och sociala 

hållbarhet? 

Frågan ovan besvaras i sex delkapitel, som var och en fokuserar på en av följande 
metodutmaningar, vilka vi identifierat som särskilt viktiga utifrån analysen av de 41 studierna: 

• bristande jämförbarhet mellan studier,  
• risker för problemförskjutning,  
• svårigheter vid karakterisering av markanvändning,  
• svårigheter vid karakterisering av klimatpåverkan, 
• modellering av en osäker framtid, samt 
• bedömning av social hållbarhet. 

Varje delkapitel ger en översiktlig introduktion av respektive metodutmaning, med 
nyckelreferenser där den intresserade läsaren kan hitta ytterligare information. I senare 
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delkapitel, som behandlar den fjärde vägledande frågan, sammanfattas möjliga vägar för att 
hantera respektive utmaning. 

3.4.4.1 Bristande jämförbarhet 

En viktig metodutmaning vi identifierat i granskningen av de 41 studierna, är frågan om hur 
man skapar jämförbarhet. Jämförbarhet mellan studier är i en given studie inget självändamål. 
Olika studier behöver inte vara jämförbara för att varje studie ska uppfylla sitt specifika syfte 
och vara användbar i avsett sammanhang. Men för studier som denna, där kunskapsläget inom 
ett område ska kartläggas, är jämförbarhet av värde. De svårigheter som bristande jämförbarhet 
medför blev tydliga i analysen med avseende på forskningsfrågan om huruvida ökad andel 
biobaserade byggnadsstommar leder till ökad hållbarhet. Dessutom är jämförbarhet av värde för 
andra aktörer som av någon anledning vill jämföra hållbarhetsprestanda av olika produkter utan 
att ha möjlighet eller tid att själva utföra en studie. Det kan till exempel handla om offentlig 
upphandling, som utöver kriterier för pris och kvalité allt oftare har kriterier för hållbarhet.  

Jämförbarhet i livscykelbaserade studier innefattar flera olika metodval, varav vi här listar några 
av de viktigaste. Först handlar det om att ha samma funktionella enhet, det vill säga den referens 
som man relaterar bedömd hållbarhetsprestanda till. Så att man inte jämför äpplen och päron, 
eller i termer av byggnadsstomme: att man inte jämför två stommar i två helt olika byggnader 
med varandra, eller två stommar i två (till synes) likadana byggnader men där stommarna 
uppfyller olika kvalitetskrav till exempel med avseende på brand- eller jordbävningssäkerhet, 
akustik eller termisk komfort. 

Vidare handlar jämförbarhet om att ha samma systemgränser, det vill säga att motsvarande delar 
av två jämförda stommars livscykler har beaktats. Två exempel på val av systemgränser som 
ofta skiljer sig mellan studier är: 

• huruvida underhåll är inkluderat eller ej, vilket kan ha stor påverkan i studier av 
byggnader som antas stå i 50–100 år, framförallt vid jämförelser av byggnadsstommar 
med väsentligt olika underhållsbehov; och 

• huruvida man beaktat vinsten av att förbränning av biobaserade material vid 
avfallshantering (givet att materialet förbränns) genererar värme och/eller el som (givet 
att antagandena stämmer) förtränger annan produktion av värme och/eller el.  

Av de 41 studierna har underhåll beaktats i sju studier, i termer av dess effekt på 
miljöbedömning (ytterligare två studier har med underhåll som en egen indikator), och undviken 
produktion som följd av avfallshantering har beaktats i 16 studier. Detta visar att det är vanligt 
med olika systemgränser, vilket försämrar jämförbarheten och försvårar möjligheten att dra 
generella slutsatser. 

Slutligen handlar jämförbarhet också om att använda samma allokeringsmetod, det vill säga 
metoden för hur miljöpåverkan från processer som producerar flera funktioner delas upp mellan 
de olika funktionerna. Till exempel uppstår biprodukter i produktion av trästommar: när träet 
sågas bildas sågspån som kan eldas i ett fjärrvärmeverk och värma våra bostäder – då måste 
miljöpåverkan från sågningen allokeras mellan de sågade trävarorna och sågspånet, vilket kan 
göras på flera olika sätt, till exempel baserat på massa, volym, energiinnehåll eller ekonomiskt 
värde. Olika fall av multifunktionella processer är mycket vanliga i produkters livscykler och 
val av allokeringsmetod får stort genomslag på resultatet. Slutligen vilar jämförbarhet även på 
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användning av samma karakteriseringsmetod, med samma version av karakteriseringsfaktorer 
(t.ex. har faktorerna för det vanligaste karakteriseringsmetoden för klimatpåverkan, GWP100, 
förändrats över tid). 

Hur jämförbarhet mellan studier kan förbättras diskuteras i delkapitel 3.4.5.4. 

3.4.4.2 Viktiga hållbarhetsaspekter utelämnas – risk för 
problemförskjutning 

En stor andel av studierna (23 studier, 45%) har endast beaktat klimatpåverkan (12 studier) eller 
endast klimatpåverkan samt den starkt relaterade energianvändningen (11 studier). Detta gör att 
det finns en uppenbar risk för problemförskjutning om beslut baseras endast på en eller ett fåtal 
av dessa studier. Syftet med en vetenskaplig studie är förstås sällan att beslut endast ska vila på 
den enskilda studien, och ofta påminner författarna om att andra, tänkbart viktiga aspekter har 
utelämnats i studien. Likväl finns en risk att när en stor andel av studier på byggnadsstommars 
hållbarhetsprestanda har klimat- och energifokus, så leder detta till att aspekter som sällan mäts, 
som försurning, övergödning, toxicitet och markanvändning, nedvärderas i beslutsfattande. Det 
kan dock vara så att byggsektorn använder andra verktyg för att beakta dessa andra aspekter. 
Således kan vi inte, baserat på de 41 granskade studierna, säga att vissa hållbarhetsaspekter 
faktiskt undervärderas i beslutsfattande – men vi flaggar här för att det finns en sådan risk och 
uppmuntrar utförare av hållbarhetsstudier att inkludera fler aspekter än vad som görs idag. 

3.4.4.3 Markanvändning och dess effekter – sällan beaktat, svårt att 
mäta 

Anmärkningsvärt är att endast fem studier beaktar markanvändning (t.ex. mark som tas i 
anspråk för skogsbruk, malmbrytning och kalkbrott), varav tre endast i form av hur mycket 
mark som används (McDevitt & Allison 2013, Pajchrowski m.fl. 2014, Caruso m.fl. 2017). En 
studie kvantifierar markanvändningens påverkan på habitat, enligt författarna baserat på en 
litteraturgenomgång, men utan ytterligare beskrivning om vilken litteratur som beaktats och hur 
kvantifiering har gått till (Hossaini m.fl. 2015). Blott en studie gör en mer sofistikerade 
bedömning av påverkan från markanvändning: påverkan från olika sorters markanvändning har 
särskilts och flera metoder har jämförts (Allacker m.fl. 2014). Denna studie jämför en stomme 
av trä (timmer) med en av lersten och finner att beroende på metod kan resultatet på aggregerad 
nivå (det vill säga en sammanslagning av flera olika indikatorer genom så kallad viktning) 
svänga från att visa att timmerkonstruktionen är bättre miljömässigt till att den är sämre, om 
påverkan från markanvändning beaktas – men skillnaderna mellan konstruktionerna är små, 
aldrig mer än 10% oavsett om markanvändning beaktas eller ej. 

Eftersom byte från icke biobaserade material (såsom stål och cement) till biobaserade material 
(såsom trä) innebär en förskjutning mellan olika sorters miljöpåverkan, så är det 
uppseendeväckande att en miljöpåverkan som ofta associeras med biobaserade material 
(effekter från markanvändning) endast beaktas på allvar i en av de 41 studierna. Det är dock inte 
överraskande då miljöpåverkan från markanvändning är väldigt komplext att bedöma jämfört 
med andra miljöproblem, till exempel är det mycket mer geografiskt specifikt och kräver mer 
data än exempelvis bedömning av klimatpåverkan (Souza m.fl. 2015, Gaudreault m.fl. 2016, 
Curran m.fl. 2018, Kuipers m.fl. 2019). Intressant nog så finner den enda studie som har beaktat 
påverkan från markanvändning på ett transparent sätt att markanvändning kan spela roll för en 
sammanvägd bedömning av olika byggnadsstommars miljöpåverkan. Mer än så är svårt att säga 
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utifrån en enskild fallstudie, då vi kan förvänta oss att miljöpåverkan skiljer sig mycket mellan 
olika sorters markanvändning (även olika sorters skogsbruk) och då studien inte har beaktat de 
två vanligaste icke biobaserade byggnadsstommarna: stål och betong. För att åstadkomma mer 
kompletta studier och för att kunna dra generella slutsatser av sammanfattande studier såsom 
denna så är det viktigt att markanvändning och dess effekter oftare beaktas – för att möjliggöra 
detta behöver bättre och mer användbara metoder utvecklas. Som tur är sker för närvarande 
mycket forskning inom området parallellt med pågående konsensusprocesser (Texeira m.fl. 
2016, Rugani & Benedetto 2018). Slutligen bör poängteras att mark används även vid 
framställning av icke biobaserade material, till exempel extraktion av järnmalm (till stål) eller 
sand (till betong). Även avfallshantering av icke biobaserade material gör anspråk på väsentlig 
markanvändning, till exempel deponering av betong. Dessa typer av markanvändning är till sin 
natur väldigt olik skogsbruket. Därför är det viktigt att metoder som utvecklas och används 
klarar av att på ett rättvist sätt jämföra olika slags markanvändning. 

3.4.4.4 Klimatpåverkan och frågan om det biogena kolet 

En anledning till att klimatpåverkan så ofta 
inkluderas i hållbarhetsstudier är förstås att 
klimatförändringarna ses som en av de 
viktigaste samhällsfrågorna. En annan 
anledning är att det är förhållandevis lätt att 
bedöma en produkts klimatpåverkan. Den är 
ofta starkt beroende av energianvändning, 
vilket det ofta finnas tillförlitliga data på, 
och den uppkommer på grund av några få 
typer av utsläpp (växthusgaser såsom CO2, 
metan mm). Det finns också en 
förhållandevis stark konsensus om vilken 
metod som ska användas: Global Warming 
Potential (GWP), oftast versionen med ett 
100-årsperspektiv (GWP100), baserat på de 
senaste karakteriseringsfaktorerna 
publicerade av IPCC. GWP är också den metod som används i nästan samtliga av de 38 studier i 
vår granskning som beaktat klimatfrågan. Det finns dock undantag. Fyra studier förefaller 
endast rapportera CO2-utsläpp (Gong m.fl. 2012, Li & Altan 2012, Liu m.fl. 2016, Guo m.fl. 
2017), alltså verkar ingen karakterisering ha genomförts och klimatpåverkan från andra 
växthusgaser har troligen utelämnats. Fyra studier, från en och samma forskargrupp, anger 
klimatpåverkan i termer av kolbalans uttryckt i ton kol (Gustavsson & Sathre 2006, Gustavsson 
m.fl. 2006, Dodoo m.fl. 2009, Sathre & Gustavsson 2009). Andra studier använder (bland 
annat) GWP men testar flera olika tidsperspektiv vid karakteriseringen (Peñaloza m.fl. 2016, 
Røyne m.fl. 2016, Balasbaneh & Marsono 2017). Slutligen använder tre studier så kallade 
dynamiska karakteriseringsmetoder (se faktaruta 2; Peñaloza m.fl. 2016, Røyne m.fl. 2016, 
Skullestad m.fl. 2016). Utöver val av karakteriseringsmetod, så kan val av systemgränser ha stor 
påverkan på den beräknade klimatpåverkan, liksom hur biogent kol hanterats. Dessa aspekter är 
särskilt viktiga för biobaserade och långlivade produkter såsom trästommar och därför belyses 
de i mer detalj nedan. 

Faktaruta 2 

Dynamiska karakteriseringsmetoder för klimatpåverkan innebär att 
upptag och utsläpp av växthusgaser särskiljs utifrån när de inträffar 
och att detta sedan beaktas när klimatpåverkan beräknas, vilket 
inte görs med traditionella GWP-indikatorer. Dessutom beaktar 
dynamiska metoder som regel upptag och utsläpp av biogent CO2, 
vilket också mer sällan görs när traditionella GWP-indikatorer 
används. Exempel på dynamiska metoder är GWPbio och Dynamic 
LCA. 

Eftersom fler aspekter av verkligheten beaktas med dynamiska 
metoder, jämfört med traditionell GWP, så kan dynamiska metoder 
sägas spegla verkligheten bättre. Samtidigt ställer dynamiska 
metoder högre krav på kunskap om studerade system och 
datatillgång, och de vilar på ett antal antagande om hur dynamiken 
påverkar klimatet som det ännu inte råder konsensus om i 
forskarvärlden. 
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Viktiga flöden av biogent kol i biogena produktsystem innefattar förändringar av markbundet 
kol på grund av skogsbruk eller annan markanvändning, lagring av kol i produkten under dess 
livstid, utsläpp av CO2 om det biobaserade materialet förbränns i avfallshanteringen, eller 
utsläpp av CO2 och metangas på grund av nedbrytning av biobaserat material som läggs på 
deponi. Nio av 38 studier (24%) som beaktar klimatpåverkan tar inte hänsyn till dessa aspekter, 
och räknar således in endast utsläpp av CO2 med fossilt ursprung samt andra växthusgaser. I 
ytterligare en studie är det oklart huruvida flöden av biogent kol beaktas (Connolly m.fl. 2018). 
Övriga 28 studier (74%) som beaktar klimatpåverkan har på något sätt tagit hänsyn till biogena 
kolflöden, i minst ett scenario och i minst en av de presenterade resultatfigurerna. Detta är enligt 
författarnas uppfattning en hög andel jämfört med LCA-studier av andra produktkategorier, 
vilket tyder på att LCA-utförare generellt har insikt i att biogena kolflöden kan vara viktiga för 
byggprodukters klimatpåverkan och försöker beakta detta i sina studier.  

Oftast beaktas biogent kol på så sätt att kolet som binds i skogen och den efterföljande 
kolinlagringen under produktens livstid antas generera en klimatvinst. Denna klimatvinst 
uppkommer i resultatet antingen som en följd av att systemgränserna inte omfattar 
avfallshanteringen och utsläppet av biogent CO2 som där potentiellt sker (se t.ex. Zea Escamilla 
m.fl. 2018, Hill & Dibdiakova 2016, Takano m.fl. 2014, Robertson m.fl. 2016), eller för att 
tidsförskjutningen av utsläppen som kolinlagringen resulterar i antas generera en klimatvinst (se 
t.ex. Peñaloza m.fl. 2016, Røyne m.fl. 2016, Skullestad m.fl. 2016). De senare studierna har 
använt dynamiska metoder, vilket skiljer sig från traditionell LCA och hur GWP vanligtvis 
appliceras i dessa (se faktaruta 2). I ett fåtal studier beaktas även andra aspekter som normalt 
sätt inte beaktas vid karakterisering av klimatpåverkan i LCA. Till exempel beaktar Røyne m.fl. 
2016 hur skogsbruk påverkar albedoeffekten – det vill säga hur mycket av solinstrålningen som 
reflekteras tillbaka till rymden, och alltså påverkar klimatet, beroende på hur skogen brukas – 
om än med väldigt grova antaganden.  

Förutom i enstaka scenarier har samtliga studier antagit att kolbalans råder i skogsbruket, det 
vill säga att minst lika mycket kol binds i den uppväxande skogen som den mängd kol som 
frigörs när det avverkade materialet förbränns eller förmultnar. Givet detta är det oftast en fördel 
eller neutralt för det biobaserade alternativet att biogent kol beaktas. Det är en fördel om 
kolinlagringen tas med inom systemgränserna, men den eventuella förbränningen lämnas 
utanför. Huruvida detta är rimliga systemgränser råder det delade meningar om, och är i 
grunden en värderingsfråga. Men det får anses mer rimligt för produkter med lång livslängd 
såsom byggnader, än för produkter med kort livslängd, eftersom kolet som binds i byggnaden 
kan förväntas undanhållas atmosfären under 50–100 år, vilket är ett väsentligt tidsperspektiv i 
förhållande till den hastighet med vilket klimatet förändras och i förhållande till 
tidsperspektiven i den klimatpolitiska diskussionen. Om även avfallshanteringen inkluderas 
inom systemgränserna, är det för det biobaserade alternativet oftast neutralt eller en fördel att 
biogent kol beaktas. Givet att avfallshanteringen är förbränning, är det neutralt att beakta 
biogent kol, om inte tidsförskjutningen mellan uttag och upptag beaktas, men det är oftast fördel 
om tidsförskjutning beaktas. Om inte tidsförskjutningen beaktas blir resultatet identiskt som om 
biogent CO2 inte hade beaktats alls, det vill säga kolneutralitet blir likvärdigt med 
klimatneutralitet (i några studier har utelämnandet av biogent CO2 motiverats med 
kolneutralitet, se t.ex. Alshamrani m.fl. (2014)). Givet att avfallshanteringen är deponi, kan det 
för det biobaserade alternativet vara en nackdel att beakta biogent kol, eftersom den potenta 
växthusgasen metan bildas när det biobaserade materialet bryts ner (hur mycket metan som 
bildas beror t.ex. på fukthalt och syretillgång, vilket skiljer sig mellan olika deponier). I de 41 



 

107 

 

granskade studierna är dock deponi av biobaserade material ett betydligt mindre vanligt 
antagande än förbränning – vilket kanske är rimligt eftersom deponi troligen är, i fler delar av 
världen än idag, ett ovanligt sätt att sköta avfallshanteringen om 50–100 år. Det kan också vara 
en nackdel att beakta biogent kol om avskogning sker (som konstaterats ovan: att anta 
avskogning förefaller vara mycket ovanligt i studier av biobaserade byggnadsstommar).  
Sammanfattningsvis är det troligen oftast en fördel för biobaserade byggnadsstommar att 
biogena kolflöden beaktas, men det beror på systemgränser, karakteriseringsmetoder samt 
antaganden om avfallshantering och avskogning. Antaganden om avfallshantering och 
avskogning bör förstås bero på studiens geografiska kontext och vad som utifrån den är rimligt 
att anta. I studier på svenska förhållanden – där skogsbruket varifrån det mesta biobaserade 
byggnadsmaterial kommer från är hållbart med avseende på kol som binds i skogen och där 
materialet vid slutet av livscykeln oftast förbränns med energiåtervinning – är det alltså mer 
troligt att biobaserade alternativ gynnas av en mer komplett karakterisering av klimatpåverkan, 
där biogent kol beaktas. Dock ska tilläggas att modellering av avfallshantering som förväntas 
inträffa om 50–100 år alltid innehåller ett mått av osäkerhet, så det kommer alltid baseras på ett 
antagande snarare än faktiska förhållanden (mer om detta i delkapitel 3.4.4.5). Över tid kommer 
sannolikt fler studier att beakta biogent kol, sannolikt med alltmer raffinerade metoder – hur 
detta kommer påverka jämförelser mellan biobaserade och icke biobaserade byggprodukter är 
svårt att sia om. 

I och med att senaste versionen av EN 15804 ställer högre krav på att även avfallshanteringen 
beaktas (det som kallas modul C), så kommer det troligen bli vanligare att hela livscykeln 
beaktas även i vetenskapligt publicerad litteratur. Ungefär12 30 av de 41 granskade studierna har 
publicerats sedan den ursprungliga versionen av EN 15804 och den besläktade standarden EN 
15978 (vilken behandlar LCA på hela byggnader) släpptes tidigt 2012 respektive sent 2011. 
Författarna till fem av dessa 30 studier anger att de baserar sin studie helt eller delvis på båda 
eller någon av dessa två standarder, alltså har standarderna viss påverkan på hur forskare utför 
LCA-studier i publicerad forskning. Förändringarna i senaste versionen av EN 15804 kan 
således medföra att det med tiden blir färre LCA-studier som begränsar systemgränserna fram 
till fabriksgrind eller byggplats, vilket innebär att vi kommer se mindre av de negativa utsläpp 
som uppkommer när man räknar in det biogena kol som lagras i byggnadsstommen men inte det 
biogena CO2 som släpps ut i avfallsförbränningen. Vidare skulle detta kunna vara ett argument 
för att använda dynamiska karakteriseringsmetoder, eftersom det skulle innebära att 
klimatvinsten av att kol lagras i byggnaden ändå beaktas. Men eftersom EN 15804 inte 
rekommenderar dynamiska metoder, kommer klimatvinster med kolinlagring inte nödvändigtvis 
bli vanligare att beakta i EPD-grundande LCA-studier, i alla fall inte på ett bra tag. Sannolikt 
kommer dock det vetenskapligt granskade litteraturen fortsätta använda dynamiska metoder – 
som vi ser i flera av de 41 studierna – vilket i längden kan leda till dynamiska metoder som är 
mogna att införlivas i standarder. 

Att avfallshanteringen troligen blir vanligare att inkludera leder som sagt till att studier i allt 
mindre grad kommer visa på miljövinster på grund av kolinlagringen, såvida inte dynamiska 
metoder används. Å andra sidan innebär detta troligen att det även blir vanligare – vilket är en 
rimlig följd – att beakta de miljövinster som kan uppstå som en följd av avfallshanteringen: att 

 
12 Beroende lite på vad som räknas som publiceringsdatum (ofta är de tillgängliga online innan de blir till av ett specifikt 
tidsskriftnummer). Sedan har vetenskapliga studier ofta skickats in lång tid innan publiceringen, inte sällan mer än ett år, och har 
innan dess haft en genomförandetid. Detta gör det vanskligt att bestämma exakt hur många publikationer som haft möjlighet att på 
allvar beakta EN 15804. 
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den energi i form av el och värme som alstras förskjuter annan produktion av el och värme på 
marknaden, vilket då kan leda till undviken produktion och således miljövinst som allokeras till 
den studerade produkten (det som kallas modul D i EN 15804). Dessa vinster verkar generellt 
vara större för biobaserade än för icke biobaserade byggmaterial (Hafner & Schäfer 2017). Det 
är alltså svårt att dra en definitiv slutsats om huruvida biobaserade eller icke biobaserade 
byggnadsmaterial gynnas i den pågående metodutvecklingen gällande hantering av biogent kol, 
och det kan se olika ut för olika biobaserade och icke biobaserade material. Men troligen 
kommer metoderna, och hur de används, över tid ge resultat som allt bättre speglar verkligheten 
och alltså gynna de miljömässigt bättre alternativen. 

Slutligen bör poängteras att även om äldre versioner av EN 15804 varit mer tillåtande med 
avseende att exkludera avfallshanteringen, så har flera specificeringar av den13 inte tillåtit att 
resultatet på klimatpåverkan från upptag och utsläpp av biogent CO2 och andra växthusgaser 
redovisas tillsammans – separat redovisning krävdes. Ett fåtal av de 41 granskade studierna har 
dock både exkluderat avfallshanteringen och inte särredovisat biogent CO2, vilket är fördelaktigt 
för de biobaserade alternativen men får anses tvivelaktigt (se t.ex. Zea Escamilla m.fl. 2018).  

Vidare bör nämnas att i och med uppdateringen av EN 15804 krävs numera redovisning av total 
klimatpåverkan (fossila och biogena växthusgaser samt markförändringsrelaterad 
klimatpåverkan) vid sidan av separat redovisning. Detta är dock inget problem eftersom det 
samtidigt inte längre är tillåtet att exkludera avfallshantering om biogen kolinlagring sker. 

3.4.4.5 Modellering av en osäker framtid 

En stor andel av de 41 studierna lyfter upp olika sorters modelleringssvårigheter kopplade till 
den långa förväntade livscykeln för byggprodukter (typiskt 50–100 år, se tabell 1) som en viktig 
utmaning (Gustavsson & Sathre 2006, Dodoo m.fl. 2009, Sathre & Gustavsson 2009, Li & 
Altan 2012, Lippke m.fl. 2012, Buchanan m.fl. 2013, McDevitt & Allison 2013, Sandin m.fl. 
2014, Liu m.fl. 2016, Peñaloza m.fl. 2016, Røyne m.fl. 2016, Crafford m.fl. 2017, Eberhardt 
m.fl. 2018, Zea Escamilla m.fl. 2018). Detta handlar framförallt om osäkerheter kring 
modellering av avfallshantering samt delar användarfasen (främst underhåll, uppvärmning och 
kylning). I de fall uppvärmning/kylning (11 av 41 studier) eller underhåll (15 av 41 studier) till 
någon grad ingår i studien har framtida osäkerheter inte beaktats – antaganden har alltså baserats 
på dagens tillvägagångssätt och tekniker. För avfallshantering är det betydligt vanligare att 
redovisa flera scenarier som spänner upp en bredd av möjliga framtider, med avseende på till 
exempel återvinningsgrad och återvinningsteknik men även vad för produktionsteknik som 
antas ersättas på grund av den el och värme som genereras vid avfallsförbränning. Osäkerheter 
kopplade till avfallshanteringen undersöks i nio av de 30 studier som inkluderar avfallshantering 
inom systemgränserna, i samtliga fall genom skapandet av en eller flera alternativa scenarier där 
parametrar i avfallsmodelleringen ändrats (Gustavsson & Sathre 2006, Thormark 2006, 
Ximenes & Grant 2013, Dodoo m.fl. 2009, Sandin m.fl. 2014, Liu m.fl. 2016, Peñaloza m.fl. 
2016, Røyne m.fl. 2016, Eberhardt m.fl. 2018). Att påverkan från denna osäkerhet inte 
undersöks i fler studier är anmärkningsvärt med tanke på den stora påverkan som valet av 
avfallshantering i dessa studier visar sig ha. Övriga studier antar oftast dagens teknik i sitt enda 
scenario, men i någon enstaka studie antas idealiserade förhållanden som skulle kunna sägas 

 
13 Reglerna i EN 15804 tolkas och specificerar av så kallade programoperatörer, som administrerar EPD-systemet, i så kallade 
Product Category Rules (PCR). Bl a måste biogena upptag och utsläpp av CO2 redovisas separat från annan klimatpåverkan enligt 
den PCR som utfärdats av EPD International, en av de större programoperatörerna (EPD International 2019). 
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representera en framtid med bättre avfallshantering (t.ex. Lu m.fl. (2017) som modellerar enligt 
det miljömässigt mest rimliga/genomförbara (eng. feasible) alternativet14). En anledning till att 
scenarier sällan täcker in framtida, hypotetiskt miljöbättre avfallshantering kan vara att EN 
15804 inte tillåter att man inkluderar processer som ännu inte används eller demonstrerats vara 
praktiskt tillämpbara. Sammanfattningsvis är det alltså vanligt att utförare av LCA-studier på 
byggnadsstommar lyfter fram framtida processer som en särskilt viktig osäkerhet, men att på 
något sätt undersöka påverkan från denna osäkerhet på resultatet är undantaget – här finns 
utrymme för förbättring. 

3.4.4.6 Social hållbarhet 

Bedömning av social hållbarhet måste nämnas som ett område där metodutveckling är 
nödvändig för att livscykelbaserade verktyg ska kunna vara mer användbara i utvärdering av 
byggnadsstommar. Tyvärr är det svårt att säga vad för sorts metodutveckling som behövs 
utifrån granskningen av de 41 studierna, eftersom endast fyra studier på något sätt beaktat social 
hållbarhet och då i väldigt begränsad omfattning (se delkapitel 3.4.2.4). Sannolikt krävs metoder 
som i större utsträckning än idag klarar av att på ett robust sätt bedöma hur valet av 
byggnadsstomme påverkar social hållbarhet, inklusive såväl produktions- som 
boendemiljörelaterade, samt andra relevanta, sociala hållbarhetsaspekter. Bristen på 
identifierade studier är troligen en indikation på att sådana, tillräckligt tillämpbara, 
livscykelbaserade metoder inte finns idag. När tillräckligt bra metoder finns, krävs sannolikt 
även någon sorts konsensus om vilka metoder som bör användas för att de ska börjas tillämpas 
brett inom byggsektorn – likt den konsensus som finns om att LCA generellt, och EN 15804 
specifikt, är användbara verktyg för att utvärdera byggprodukter miljömässiga hållbarhet. 

För att se vilka utmaningar som livscykelbaserade metoder med fokus på social hållbarhet 
generellt står inför, finns dock mycket att hämta i den vetenskapliga litteraturen om S-LCA. 
Dessa utmaningar gäller även för studier på byggprodukter. Bland utmaningar kan nämnas: 

• Brist på standarder och överenskommen praxis (Arcese m.fl. 2018). 
• Behov att utveckla indikatorer och modellering av påverkningsväg (eng. impact 

pathway) (Chhipi-Shrestha m.fl. 2014, Zamagni m.fl. 2015, Arcese m.fl. 2018), vilket 
inkluderar förmågan att fånga positiv social påverkan, alltså när välbefinnandet hos 
människor ökar på grund av studerat objekt (Petti m.fl. 2018). 

• Behov att utveckla nya/bättre databaser med relevant data för olika sektorer (Chhipi-
Shrestha m.fl. 2014, Zamagni m.fl. 2015). 

• Behov att utveckla praxis kring hur systemgränser sätts och vilka grupper av människor 
(ofta kallat intressenter (eng. stakeholder) i litteraturen) som beaktas (Petti m.fl. 2018), 
vilket bland annat inkluderar ett behov att utveckla avgränsningskriterier (eng. cut-off 
critiera) för vilka processer eller intressenter som ska beaktas (Chhipi-Shrestha m.fl. 
2014, Zamani m.fl. 2016). 

• Behov att utveckla praxis kring hur val av kriterier och indikatorer ska göras i en 
specifik studie (Sandin m.fl. 2011, Martínez-Blanco m.fl. 2015, Zamagni m.fl. 2015). 

 
14 Vilket de bedömt vara 100% förbränning med energiåtervinning för trä, 100% återvinning för stål, samt 85% på deponi för betong 
med 100% återvinning av armeringsjärnet. 
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Vidare bör nämnas att det inte är givet att livscykelbaserade studier är det bästa sättet att 
bedöma byggnaders eller byggprodukters sociala hållbarhetsprestanda. Istället kan andra 
metoder vara mer lämpliga att använda, till exempel en kombination av flera, kompletterande 
metoder som fokuserar på produktion eller boendemiljö separat (se Söderlund (2018) för en 
intressant studie om hur social hållbarhet i boendemiljön kan utvärderas, med en genomgång av 
olika verktyg och certifieringar). Nyckelord här är ”flera” och ”kompletterande”, för att 
säkerställa ett systemperspektiv: att hela livscykeln och att alla relevanta sociala 
hållbarhetsaspekter beaktas. Det är just förmågan till ett sådant systemperspektiv som är styrkan 
med miljö-LCA, så det finns en risk att dessa perspektiv går förlorade om livscykelbaserade 
studier inte blir norm även för utvärdering av social hållbarhet. 

Ett alternativ till metoder med fokus på byggprodukters eller byggnaders livscykel, är att 
använda sig av metoder fokuserade på organisationer. Kanske kan detta vara rätt nivå för att 
hantera sociala hållbarhetsfrågor inom byggbranschen? För att säkerställa att sådana studier har 
ett livscykelperspektiv, är en möjlighet att utveckla S-LCA till att ha ett organisationsfokus, 
vilket föreslagits av Martínez-Blanco m.fl. (2015). Bland annat föreslår de detta för att det i 
praktiken ofta redan är organisationer som utvärderas i S-LCA, även när studierna till synes har 
ett produktfokus. 

Vidare bör påpekas att en byggnads sociala hållbarhetprestanda, i alla fall med avseende på 
boendemiljön, inte bara, och kanske inte till så stor del, är en konsekvent av valet av 
byggnadsstomme, utan snarare beror på andra aspekter av byggnaden. Detta kan vara ett 
argument för att inte hantera dessa aspekter med hjälp av studier som fokuserar på 
byggnadsstommen eller andra enskilda delar av byggnaden. I så fall kan dessa aspekter antingen 
behandlas enligt rekommendation ovan om att använda andra, kompletterande metoder, eller 
genom livscykelbaserade studier på hela byggnaden. 

Om användningen av livscykelbaserade studier av social hållbarhet ändå ökar inom 
byggbranschen, är det viktigt att metodutveckling tar intryck av diskussioner som förs bortom 
LCA-världen, en värld som domineras av ingenjörer och naturvetare och till största delen 
fokuserar på kvantitativa värden. Vissa aspekter av social hållbarhet är av annan, mer kvalitativ 
art, och därför vore det värdefullt om annan expertis och andra kunskapsområden till större del 
bidrar till metodutvecklingen. Till exempel finns det mycket forskning och kunskap om social 
hållbarhet på stadsutvecklingsnivå som kan vara relevant att beakta; se till exempel Boverket 
(2010) för en kunskapsöversikt eller Eken m.fl. (2019) för en genomgång av verktyg som 
används för social hållbarhetsanalys i städer. 

3.4.5 Vad kan göras för att hantera och åtgärda dessa 

begränsningar, och därmed skapa mer robusta 

hållbarhetsbedömningar av biobaserade 

byggnadsstommar? 

Här listas rekommendationer för hur utförare av hållbarhetsbedömningar av biobaserade 
byggnadsstommar kan förbättra sina studier. Rekommendationerna utgår framförallt från de 
metodutmaningar som beskrivs i ovan kapitel. 
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3.4.5.1 Inkludera fler påverkanskategorier 

Idag har livscykelbaserade hållbarhetsstudier som jämför biobaserade och icke biobaserade 
byggnadsstommar generellt stort fokus på klimat- och energifrågor. För att undvika att man 
missar målkonflikter och att problemförskjutning uppstår – att ett hållbarhetsproblem åtgärdas 
på bekostnad av ett annat – är det viktigt att fler hållbarhetsaspekter beaktas eller att det 
säkerställs att beslutsfattande även grundas på andra, kompletterande hållbarhetsstudier.  

I studier med fokus på miljömässig hållbarhet är det särskilt viktigt att markanvändning och 
dess effekter på miljön beaktas, dels eftersom destruktiv markanvändning är en av de viktigaste 
orsakerna till miljöförstöring (IPBES 2019) och dels eftersom olika byggnadsstommar är 
förknippade med olika typer av markanvändning vilket skapar en risk för problemförskjutning. 
För att möjliggöra detta krävs metodutveckling och konsensusprocesser, men även att utförare 
av studier bidrar med att testa och utvärdera hur väl olika metoder fungerar i olika sammanhang. 

Som konstaterats ovan beaktas social hållbarhet sällan i livscykelbaserade studier av 
byggnadsstommar, och om det beaktas så är det ofta utifrån ett smalt perspektiv (med avseende 
på livscykeln samt antal berörda intressenter). Här återstår en hel del utveckling och 
konsensusprocesser innan metoderna är på en mognadsgrad likvärdig med den för miljö-LCA. 
Tills dess rekommenderar vi att livscykelbaserade studier kompletteras med andra typer av 
hållbarhetsbedömningar, med betydligt högre mognadsgrad med avseende på utvärdering av 
social hållbarhet. I sådana bedömningar är det viktigt att inte bara den boendes välbefinnade 
beaktas utan även, bland annat, arbetsvillkor i produktionskedjan. 

Utöver de som diskuteras ovan finns andra miljöpåverkanskategorier där viktig utveckling av 
metoder och datatillgång pågår som kan öka möjligheterna för studier att täcka in fler 
miljöproblem. Till exempel kan nämnas utveckling av karakterisering av toxicitet (ekotoxicitet 
och humantoxicitet beaktas i sju respektive sex av de 41 studierna). Framförallt har dagens 
dominerande metod (USEtox) brister i förmågan att karakterisera direkt.ex.ponering av 
kemikalier i arbets- och boendemiljö, vilket kan vara viktigt vid utvärdering av och jämförelser 
mellan olika byggnadsstommar. I framtiden kan detta komma att bli enklare att beakta till 
exempel med hjälp av ProScale, en karakteriseringsmetod under utveckling (ProScale 2019). 
Uttömning av biobaserade resurser samt dissipativ användning av icke biobaserade resurser (dvs 
användning som minskar tillgång till resurser i koncentrerad form i miljö eller samhälle) är två 
andra, för byggmaterial relevanta, miljöpåverkanskategorier som sällan beaktas idag på grund 
av frånvaron av etablerade karakteriseringsmetoder. Även här sker intressant utveckling 
(Crenna m.fl. 2018, Sala & Zampori 2018, Beylot m.fl. 2020).  

Slutligen bör nämnas att även försurning och övergödning oftare bör beaktas i livscykelbaserade 
studier av byggnadsstommar. Endast ungefär en fjärdedel av studierna har beaktat dessa 
miljöproblem, trots att även dessa lyfts som viktiga orsaker till förlorade ekosystem och 
minskad biologisk mångfald av IPBES (2019), och trots att det finns etablerade 
karakteriseringsmetoder som är förhållandevis enkla att använda (t.ex. är de tillgängliga i 
vanliga LCA-programvaror). Även här sker intressant metodutveckling, främst inom så kallad 
regionalisering, vilket innebär att hänsyn tas till lokala eller regionala förhållanden som avgör 
hur stor miljöpåverkan av ett utsläpp faktiskt blir (t.ex. påverkar markens surhetsgrad är hur väl 
den buffrar ett försurande utsläpp). 
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3.4.5.2 Mer omfattande karakterisering av klimatpåverkan 

För att förbättra karakterisering av klimatpåverkan i studier av biobaserade byggnadsstommar 
har vi tre huvudsakliga rekommendationer: 

1. Att biogena kolflöden beaktas, alternativt att exkluderandet av biogena kolflöden 
motiveras tydligt och på goda grundar. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
klimatpåverkan av biogent kol och andra växthusgaser ska samredovisas, även om det 
är att föredra om punkt 3 nedan hanteras på ett robust sätt. Om biogent kol exkluderas, 
till exempel baserat på ett antagande om kolneutralitet (d v s ett hållbart skogsbruk med 
avseende på mängd bundet kol) är det viktigt att detta explicit förklaras i studien samt 
motiveras med till exempel en märkning som garanterar ett kolneutralt skogsbruk. En 
rimlig grund för att anta kolneutralt skogsbruk kan också vara att hänvisa till att 
produkten uppfyller kraven på kolneutralitet i den europeiska standarden EN 
16485:2014, vilket ger produktspecifika regler för hur man tar fram en EPD för 
trävaror. Enligt EN 16485 är trä från länder som uppfyller artikel 3.4 i 
Kyotoprotokollet, samt trä från skogar som sköts enligt en etablerad standard för hållbar 
skogsskötsel, att beakta som kolneutrala. Sammanfattningsvis efterfrågar vi en tydligare 
länk mellan vad som händer i skogen och vilka antaganden som görs vid beräkning av 
miljöpåverkan (denna rekommendation gäller förstås inte bara klimat, utan även 
karakterisering av exempelvis markanvändning). Dock bör noteras att kolneutralitet ej 
nödvändigtvis är liktydigt med klimatneutralitet. Det är alltså att föredra att beakta 
biogent kol om hela livscykeln och dynamiken också beaktas, se punkt 2 och 3. 

2. Att hela livscykeln beaktas, från utvinning av råvaror till avfallshanteringen av 
byggmaterial efter att byggnaden demoleras. Detta är centralt för att systemgränserna 
inte ska skära mitt emellan upptag och utsläpp av kol, vilket gör beräkningen av 
kolbalansen ofullständig och undergräver studiens trovärdighet. 

3. Att dynamiken i upptag och utsläpp av kol beaktas, det vill säga att deras 
klimatpåverkan särskiljs utifrån när de sker. Detta är centralt eftersom upptag och 
utsläpp av kol under biobaserade byggnadsstommars livscykler sker under så lång tid att 
tidpunkten för upptag/utsläpp blir relevant i förhållande till klimatförändringarnas 
hastighet. Att beakta dynamiken är nödvändigt för skapa modeller som i allt högre grad 
speglar verkligheten, vilket torde vara målet med all modellering. Detta gör att 
kolinlagring premieras på ett mer trovärdigt sätt än att systemgränsen skär mitt emellan 
upptag och utsläpp. 

3.4.5.3 Bättre hantering av en osäker framtid 

Framtida händelser är behäftade med en inneboende osäkerhet, och ju längre in i framtiden 
desto större osäkerhet. I livscykelbaserade hållbarhetsbedömningar av byggnadsstommar är det 
viktigt att beakta de osäkerheter som är kopplade till framtida underhåll, uppvärmning och 
kylning, samt demolering, avfallshantering och den eventuella undvikna produktion som följer 
av energi- eller materialåtervinning. Förslagsvis bör detta göra genom att skapa minst två 
scenarier för de delar av livscykeln som sker i en avlägsen och osäker framtid, exempelvis de 
delar som sker om mer än 30 år. Scenarierna bör motiveras och tillsammans spänna upp en 
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bredd av realistiska, tekniska lösningar. Detta möjliggör analyser av hur osäkerheten av framtida 
processer påverkar resultatet och jämförelsen mellan olika byggnadsstommar. 

3.4.5.4 Ökad jämförbarhet 

Vetenskapliga studier, vilket varit fokus i vår granskning, är generellt av hög kvalitet men det 
inte nödvändigtvis den bästa källan att gå till för att hitta flera sinsemellan jämförbara studier. 
Syftet med en vetenskaplig studie omfattar sällan att åstadkomma jämförbarhet mellan studier, 
och normskapande verktyg eller standarder använts oftast inte. Som nämnts tidigare har endast 
fem av de granskade studierna helt eller delvis baserats på EN 15804, den europeiska 
standarden för EPD:er på byggprodukter. Vidare har Athena Environmental Impact Estimator, 
vilket är en nordamerikansk programvara för utförande av LCA inom byggbranschen, använts i 
sex av de granskade studierna (Lippke m.fl. 2010, Alshamrani m.fl. 2014, Oliver m.fl. 2014, 
Hossaini m.fl. 2015, Milaj m.fl. 2017, Connoly m.fl. 2018). Noterbart är att utöver dessa sex 
studier, är endast ytterligare en studie från Nordamerika. Således förefaller Athena ha ett stort 
inflytande på LCA:er på byggprodukter genomförda i Nordamerika. Programvaran inkluderar 
även en databas, vilket ytterligare minst tre studier har använt sig av (Gong m.fl. 2012, Li & 
Altan 2012, Robertson m.fl.2012). Även om en programvara med en databas till viss del är 
normskapande metodmässigt, så är den inte lika normskapande som en standard såsom EN 
15804, som ger mer explicita direktiv om till exempel systemgränser. 

För att öka jämförbarheten mellan studier rekommenderas ökad användning av programvaror, 
databaser och standarder som minskar antal frihetsgrader för utföraren genom mer explicita 
skall-krav med avseende på funktionell enhet, systemgränser, allokeringsmetoder, 
karakteriseringsmetoder, och andra viktiga metodval. Idag framstår EN 15804 som den bästa 
kandidaten till att öka jämförbarheten, dels då den uppdaterade versionen som släpptes hösten 
2019 ställer högre krav på att inkludera fler delar av livscykeln, och dels för att andra 
standarder, såsom ISO 21930 och PEF, i stora drag följer vad som fastslås i EN 15804. Här ska 
poängteras att två studier som följer EN 15804 inte per automatik är jämförbara, då standarden 
inte är explicit om samtliga viktiga metodval. För jämförbarhet måste även de funktionella 
enheterna vara identiska samt övriga metodval överensstämma (t.ex. kan användning av en 
specifik PCR, en programoperatörs tolkning av EN 15804 (se fotnot12, garantera att de 
överensstämmer). Därför måste man vara försiktig även vid jämförelser av EPD:er för två till 
synes jämförbara produkter.  

Det bör understrykas att ovan resonemang handlar om hur jämförbarheten ska öka, vilket förstås 
inte bör vara syftet med alla typer av studier. I många studier, inklusive många vetenskapliga 
studier, är syftet i stället att svara på en specifik fråga, och då bör studien i möjligaste mån 
utformas utefter ändamål. Även om en standard kan vara till hjälp även i ett sådant 
sammanhang, bör den inte vara överordnad studiens syfte. I vetenskapliga studier är det tvärtom 
i många fall önskvärt att utmana standarder – i långa loppet kan detta leda till bättre standarder. 
I slutändan är det allra viktigaste för att öka jämförbarheten att studier är tydliga med sina 
metoder och antaganden.  

Eftersom metoder och antaganden ska följa av studiens syfte, är det också viktigt att tydligare 
syften formuleras för att underlätta jämförelser mellan studier. Utifrån granskningen av de 41 
studierna framgår att alltför ofta formuleras inget riktigt syfte. Ofta beskrivs ett ”syfte” som att 
ett visst objekts miljöpåverkan ska studeras, en viss jämförelse ska göras, eller en viss 
kunskapslucka ska fyllas, men det underliggande syftet – varför objektet ska studeras, varför 
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jämförelsen ska göras, varför kunskapsluckas ska fyllas – beskrivs inte sällan på ett otillräckligt 
sätt. 

Ett bra exempel på en studie som undersökt konsekvenserna av ökat biobaserat byggande på 
makronivå, och som använt standarder för att skapa jämförbarhet mellan byggmaterial, är 
Hafner & Rüter (2018). Här används både EN 15804 och den närbesläktade EN 15978 (som är 
på byggnadsnivå, istället på byggproduktsnivå). Vidare är Hill & Dibdiakova (2016) ett 
exempel på en studie inriktad på jämförelse av EPD:er av olika byggmaterial. Dock jämförs 
miljöpåverkan per deklarerad enhet (kg material) och inte per funktionell enhet, vilket gör att 
funktionell ekvivalens mellan jämförda material inte råder. Resultatet ska därför tolkas mycket 
försiktigt. Det vore intressant med en liknande studie, där endast EPD:er beaktas, men som 
istället baseras på funktionell enhet. 

Slutligen vill vi uppmana utövare och forskare inom livscykelbaserade metoder, såsom LCA, att 
engagera sig i standardiseringsarbete. Exempelvis är detta viktigt för att de dynamiska metoder 
för klimatpåverkan som diskuteras ovan ska få genomslag utanför forskarvärlden. Det är 
generellt bra med standarder, till exempel för att de ökar jämförbarhet och underlättar 
kommunikation om hållbarhetsprestanda – men det är viktigt att standarderna är baserade på 
den bästa kunskapen om bedömning av hållbarhetsprestanda. Det vore förödande med en 
standard som får brett genomslag bland utövare men som genererar studier med missvisande 
resultat. 

3.4.5.5 Studier på fler delar av världen 

De 41 granskade studierna har en geografisk snedfördelning, se tabell 1. Totalt har Europa en 
dominant ställning: 20 av 41 studier, följt av Nordamerika (7), Asien (5), Oceanien (5) (endast 
Australien och Nya Zeeland), Sydamerika och Afrika (en var). Så ”västvärlden” (i bred 
bemärkelse) dominerar stort. Detta ger upphov till flera problem. Beaktade hållbarhetsaspekter 
riskerar att formas utefter europeiska/västliga intressen och världsuppfattningar. Dessutom finns 
det en risk att beslutsfattande om vad som ska produceras eller byggas i vissa delar av världen 
görs utifrån studier som bygger på förhållanden och premisser som gäller i andra delar av 
världen – det finns helt enkelt en risk för dåliga beslut. Detta eftersom en studie speglar viss 
sorts råvaruuttag, produktion, konstruktion, användning och avfallshantering, som kan skilja 
stort beroende på geografi. Således rekommenderar vi att utförare i större utsträckning studerar 
olika geografiska sammanhang, och gärna jämför olika geografiska förutsättningar inom samma 
fallstudie. Några av de 41 granskade studierna gör till viss del detta och fungerar därför som 
goda exempel, till exempel Gustavsson m.fl. (2006) som studerar byggnader både i Finland och 
Sverige; Nässen m.fl. (2012) som studerar byggnader i Sverige, Finland och Nya Zeeland; och 
Liu m.fl. (2016) som jämför lokalisering i olika regioner i Kina för samma byggnad.  

Genom en större mångfald av var studerade byggnader är lokaliserade, och fler studier som 
jämför olika lokaliseringar, kan kunskapen växa om hur geografiska skillnader påverkar 
byggnadsstommars hållbarhetsprestanda. 
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4 Cirkulär materialanvändning  
Författare Carmen Cristescu 

 

4.1 Bakgrund 
Cirkulära system använder återanvändning, delning, reparation, renovering och återvinning för 
att skapa ett kretslopp, vilket minimerar användningen av resursinsatser och minimerar 
uppkomsten av avfall, föroreningar och koldioxidutsläpp (Geissdoerfer m. fl. 2017). Det finns 
ett växande intresse för återanvändning av träprodukter och träbaserade material inom 
byggföretag, kommuner och myndigheter i Sverige. Enligt Johansson m. fl. (2017) bränns 
trämaterial från byggnader från rivningsplatser i Sverige vanligtvis i kommunens anläggningar 
för värmeproduktion. Detta förfarande rimmar dock dåligt med de strävande som finns kring 
återvinning av material och där målet är att senast år 2020 så ska 70 viktprocent av byggnads- 
och rivningsavfall förberedas för återanvändning, materialåtervinning eller annat 
materialutnyttjande (Svensk Avfallshantering 2018). Undantag medges för material som 
klassats som farligt avfall (huvudsakligen impregnerat och behandlat virke). 

Denna studie undersöker kunskapsläget 2020 kring möjligheterna för ökad återanvändning av 
trä från rivning av träbaserade stommar i Sverige. Detta görs genom att presentera nuläget i 
Sverige när det gäller möjlighet till återvinning av trä som varit stommaterial i byggnader för 
andra ändamål än energiåtervinning. Som en jämförelse görs en utblick till några andra länder 
(Finland, Nederländerna, Tyskland, Danmark, USA) för att studera vilka möjligheter som finns 
och vilka strategier dessa länder beslutat för att förbereda infrastrukturen för framtida 
återanvändning och återvinning, samt inspirerande exempel med framgångsrik implementering 
av cirkulering av trä.  

4.2 Syfte  
Syftet med den här delstudien är få en ökad förståelse för faktorer som kan bidra till en ökat 
cirkuläritet som avser planering för framatida återbruk samt återandvändning av befintliga 
trästommar och möjligheter till materialåtervinning som försenar förbränning av trä. De 
vägledande frågorna för denna delstudie är: 

• Vad finns det för erfarenheter om trästommar ur ett resurshanteringsperspektiv?  
• Vad vet vi om de tekniska möjligheterna, processerna och reglerna för återvinning, 

kompostering och energiåtervinning av trä?  
• Hur har andra länder gjort för att återanvända och återvinna trä? 

 
En litteraturstudien genomfördes för att bidra med bakgrundsinformation på området samt 
redogöra för dagens situation och kunskapsläget avseende trästommar ur ett 
resurshanteringsperspektiv. En del av kunskaperna inom det här området har ännu inte nått den 
vetenskapliga litteraturen varför dessa källor enbart utgjort en del av underlaget för syntesen. 
Denna delstudie har därför kompletterats med intervjuer samt sökningar i rapporter, 
populärvetenskapliga sammanfattningar. Intervjustudien har använts för att utreda och skapa en 
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förståelse för de olika möjligheter och begränsningar som finns vad gäller trästommes återbruk i 
olika länder med fokus på Sverige. 

4.3 Metod 

4.3.1 Litteraturstudie 

För litteraturstudien användes sökmotorerna Google Scholar och Google för att erhålla 
vetenskapliga publikationer på området på både svenska och engelska. För sökningen användes 
söksträngen: 

wood [or] timber [or] frame [or] deconstruction [or] reuse [or] recovered [or] bio-based 
material{and} building [or] building structure [or] carewood. 

Då området främst varit i fokus för vetenskapliga undersökningar under de senaste åren var 
urvalet av artiklar begränsat. Totalt hittades åtta vetenskapliga artiklar samt fyra avhandlingar 
(två doktors- och två masternivå) samt några vetenskapliga rapporter. Majoriteten av dessa var 
publicerade under perioden 2018-2020.  

Då detta underlag betraktades som begränsat utökades sökningen via Google till även 
populärvetenskapliga artiklar, hemsidor och rapportering kring förslag till reglering och 
lagstiftning.  

4.3.2 Intervjustudie 

En begränsad intervjustudie genomfördes också med industriföreträdare, branschorganisationer 
och forskare med erfarenhet inom området. Totalt intervjuades 12 personer med bakgrund: 

• Trähusföretag – 2 personer 
• Branschorganisationer – 2 personer 
• Rivningsföretag – 1 person 
• Skivtillverkare – 1 sperson 
• Återvinningsföretag – 2 personer 
• Forskare 

- 2 personer, Finland 
- 1 person, Tyskland 
- 1 person, USA 

Frågeställningarna i intervjuerna varierade beroende på den intervjuades bakgrund och en lista 
på intervjuämnen återfinns i bilaga 2. Intervjuerna gjordes via telefon med en relativt öppen 
frågeställning i varje fall. Intervjuerna sammanställdes i skriftlig form och slutsatser drogs 
baserat på svaren. 

4.3.3 Avgränsningar 

Delstudien begränsar sig till att studera cirkulär materialanvändning från den bärande stommen. 
Detta material utgörs av relativt kraftiga dimensioner sågat virke och skivmaterial vilka bör ha 
en god potential för återanvändning.  
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Preliminärt användes även ”bio-based” som sökbegrepp i sökmotören Google Scholar men "bio-
based" var kopplat till "envelope" som inte avser bärande stommar och därför har sökningen i 
litteratur avgränsats till trä. 

Delstudien omfattar läget i Sverige. Därutöver görs en genomgång av nuläget när det gäller 
lagstiftning som stöder cirkulär materialanvändning i fem länder: Finland, Nederländerna, 
Tyskland, Danmark, USA. I USA studeras speciellt lagstiftningen i två städer: Seattle och 
Portland. 

4.4 Resultat 
Beskrivningen av resultat nedan är uppdelad per land och innebär en genomgång av läget kring 
strategier, lagstiftning och praktiska möjligheter får återvinning av trä från byggnadsstommar i 
sex länder Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Danmark, USA. Materialet innehåller 
också några praktiska exempel på hur återvinning kan gå till i de olika länderna. 

4.4.1  Sverige 

I Sverige separeras avfall i två fraktioner: farligt och icke farligt avfall. Trä betraktas i 
normalfallet som icke farligt avfall men material behandlat med vissa impregneringsmedel 
betraktas som farligt avfall. (Impregneringsmedel som gör att trä betraktas som farligt avfall kan 
exempelvis vara: icke-halogenerade organiska träskyddsmedel, träskyddsmedel som innehåller 
organiska klorföreningar, organiska metallföreningar eller oorganiska träskyddsmedel.) 
(Avfallsfördning 2011:297).  

4.4.1.1 Avfallslagstiftning – hinder eller möjlighet? 

Sverige har som mål att följa EU:s rekommendationer att öka materialåtervinning från bygg- 
och rivningsavfall. Senast 2020 ska minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall förberedas för återanvändning, materialåtervinning eller annat materialutnyttjande 
(Svensk Avfallshantering 2018). Detta innebär en stor omställning för den svenska 
byggnadsindustrin med ett nytt tankesätt.  

Trästommen skulle kunna utgöra en bra resurs för återanvändning men enligt Landel (i 
Johansson m. fl. 2017) finns två anledningar varför man inte återanvänder eller återvinner en 
större andel av trämaterial från bygg- och rivningsavfall:  

1) Innehåll av farliga, skadliga kemikalier för hälsa och miljö. Det gäller särskilt svåranvända
trämaterial från hus eller andra konstruktioner byggda före 1970.

2) Tillgången på jungfrulig och föroreningsfri skogsråvara är stor i Sverige och täcker mer än
dagens behov av träråvara nationellt.

I Sverige finns heller inte för närvarande några myndighetsdirektiv eller andra riktlinjer att 
sortera att sortera rivningsvirke efter dimension vilket innebär ytterligere ett hinder för återbruk. 

Statistik från 2010 visar att 93 % av det träavfall som ej klassats som farligt avfall i Sverige 
energiåtervinns. Statistiken inkluderar inte det trä som slängts i blandade fraktioner (Arm m. fl. 
2014). Det finns inte tillgänglig separat statistik om hur mycket material från just 
träbyggnadsstommar som går till förbränning varje år utan statistiken på träavfall visar hela 
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avfallshanteringen och partihandeln med skrot (vilket inkluderar mycket mer än bara material 
från trästommar).  

4.4.1.2 Energiåtervinning av trä 

Sverige har en god kapacitet för att använda trä som bränsle och därför går det mesta av 
träavfallet till förbränning, vilket täcker cirka 10 % av det totala behovet av uppvärmning av 
byggnader (Sjöblom och Kumpiene 2015). Därutöver förbränns industriella rester vid 
industrianläggningar (t. ex. pappersbruk, sågverk), som ibland förser inte bara sina egna 
anläggningar med energi utan även fjärrvärmenätet, men denna ytterligare förbränning ingår 
inte i statistiken ovan.  

Sverige är det land i Europa, som utvinner mest energi per ton ur avfallet, cirka 3 MWh per ton. 
Enligt EU:s ramdirektiv för avfall samt svenska avfallsförordningen är avfallsförbränning med 
effektiv energiutvinning att betrakta som återvinning (Avfall Sverige 2020). Andra europeiska 
länder betraktar detta som energiutvinning (energy recovery). Anledningen till en högre 
energieffektivitet är, enligt K. Svensson (personlig kommunikation, 2020), rådgivare i 
energiåtervinning, att i Sverige finns det många värmekraftverk som producerar både el och 
värme för distribution via fjärrvärmenät eller för industriellt bruk. 

En intressant fråga är om materialåtervinning av trästommar kan orsaka en minskad leverans av 
träflis till kraftvärmeverk och därmed ett ökat behov av avfallsimport. Enligt K. Svensson 
(personlig kommunikation, 2020) har Sverige helt enkelt bättre kapacitet att förbränna avfall av 
olika fraktioner än andra europeiska länder. Det är en lönsam affär att importera och förbränna 
avfall från andra länder, så man gör det inte på grund av otillräcklig tillgång på inhemskt 
träavfall (eller på grund av för noga sortering av hushållsavfall i Sverige). Han anser att 
återvinning av trä kan vara positivt för svenska samhället men märker att än så länge finns inte 
en marknad för återanvänt konstruktions- eller rivningsvirke. Den återvinning som sker består 
av frivilliga, småskaliga donationer till återvinningscentraler.  

Med nämnda förutsättningar, och att Sverige är ett ganska kallt land med behov av värme som 
sträcker sig under hela nio månader om året beroende på plats, och att det finns bra infrastruktur 
och moderna förbränningsanläggningar, är det i dagsläget svårt att kostnadsmässigt motivera 
annan användning för trästommar än som resurs till energiutvinning. 

4.4.1.3 Cirkularitetsbegreppet 

Cirkulär ekonomi karaktäriseras som en stärkande ekonomi, vars målsättning är att behålla 
värdet och användbarheten hos såväl produkter som komponenter och material (Ellen 
MacArthur Foundation, 2015). Cirkulär ekonomi kan också beskrivas som ett holistiskt 
koncept, en lösning för både affärsrörelsens och planetens hållbarhet (Beaulieu m. fl. 2015) som 
framför en systematisk hållning till (bland annat) design, kretslopp, avfallsminskning och 
effektivitet. 

Ett sätt att betrakta kretsloppet för trä i Sverige idag framgår av figur 12, där returträ i form av 
till exempel byggpallar (Wahlström m. fl. 2019) samt returpapper har sitt eget återanvändnings- 
och återvinningskretslopp men övriga byggprodukter i trä blir flisade och tar 
kraftvärmeverksvägen.  
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Sedan 2008 har arbetet för avfallsminskning, för många länder i EU, varit baserat på 
avfallstrappan, se figur 13. Målet med avfallstrappan är att lyfta material uppåt i hierarkien, till 
exempel från energiutvinning till återanvändning – detta gäller även trä.  

Enligt Naturvårdsverkets rapport om avfall (Swedish EPA 2018) har Sverige i nuläget som mål 
att följa EU:s rekommendationer att öka materialåtervinning från bygg- och rivningsavfall. 
Målet innebär att återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande uppgår till 
minst 70 viktprocent av genererat bygg- och rivningsavfall senast 2020. En uppföljning visade 
att bara 50 procent av byggnads- och rivningsavfallet återvanns i Sverige 2016, och bland de 
avfallsslag som bidrog till den låga återvinningsgraden återfanns träavfall, på grund av att det 
huvudsakligen används som bränsle (Swedish EPA 2018). 

 

 
Figur 12: Dagens kretslopp för olika träprodukter i Sverige. Förbränning för energiutvinning 
betraktas som en del av ett cirkulärt flöde där trä används på ett hållbart sätt. (Publicerad med 
tillstånd av Svenskt Trä. Bildkälla: Berkvist och Fröbel 2013 ) 
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Figur 13:  Avfallshanteringshierarkin enligt EU-direktivet 2008/98/EG. (Ursprunglig från EC- 
Waste 2019) 

Enligt Blomqvist (i Person 2019) har avfallshierarkin spelat ut sin roll och är ett hinder för ett 
bra innovationsklimat. Inom innovationsprogrammet RE:Source (Re:Source 2019) har man i 
stället utvecklat materialhjulet – ett verktyg som numera styr hela innovationsprogrammets 
verksamhet och dess projekt för cirkulär omställning, se figur 14. Blomqvist (i Persson 2019) 
noterar att utgångspunkten för cirkulär ekonomi är att så lite avfall som möjligt ska genereras, 
och att produkter och material istället ska utgöra resurser i som återanvänds eller återvinns. 
Modellen som tagits fram inom Re:Source kallas Materialhjulet, se figur 14 nedan.  

 
Figur 14: Materialhjulet utvecklat under projektet RE:Source. (Publicerad med tillstånd av 
Evalena Blomqvist, bildkälla: RE: Source 2019). 

Blomqvist (i Persson 2019) noterar: ”En avgörande skillnad gentemot avfallstrappan är att 
hjulet öppnar upp för tankar kring utveckling och frågeställningar kring vad det finns för 
rotorsaker till varför vissa saker inte fungerar kring materialanvändning, avfallshantering och 
återvinning. Utgångspunkten för hjulet är: Vad ska materialen användas till? I hjulet finns det 
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flera olika sektorer och alla behövs på olika sätt och ingen är dålig, säger Blomqvist. Det 
handlar inte om att exempelvis säga att energiåtervinning alltid är dåligt, det ska vi undvika, 
utan istället visa att i vissa lägen är energiåtervinning den enda vägen som är hållbar för vissa 
materialströmmar. Vi vill också försöka få bort den utopiska bilden att materialåtervinning alltid 
är bra. Kan man få till en funktionell materialåtervinning så är det förstås bra, men om det inte 
går att få fram en högvärdig funktion hos materialet så ska det istället gå till tillvaratagande av 
atomer och molekyler i någon annan process. Det kan vara kemisk återvinning, krackning, 
förgasning eller kanske en biologisk process som rötning. En materialåtervinning som ger 
lågvärdiga material är helt enkelt inte hållbar.”  

Nära kopplat till cirkulär materialanvändning och avfallshierarki är konceptet 
kaskadanvändning.  

Kaskadanvändning innebär ett effektivt utnyttjande av resurser genom att använda rester och 
återvunna material och på så sätt öka den total resurstillgängligheten inom ett givet system. I en 
enstegs-kaskad bearbetas det återbrukade virket till en produkt och sedan, vid slutet av 
produktens livscykel, används virket för energiåtervinning. I en flerstegskaskad bearbetas virket 
till en produkt och denna produkt används minst ytterligare en gång i materialform innan 
energiåtervinningen (EC-Cascading 2019), se figur 15. 

 

Figur 15: Potential kaskadandvändning av furuvirke. (Publicerad med tillstånd av Peter Fraanje 
och Loriane Icibaci.  Ursprunglig från Fraanje 1998, anpassad av Icibaci 2019)  

Hur trästommar i Sverige skulle kunna anpassa sig till en kaskadandvändning modell som i 
figur 15 diskuteras vidare i studien. 

 

4.4.1.4 Träindustrins syn på återvinning och möjliga 
användningsområden 

Det märks att byggnadsindustrin blir alltmer medveten och intresserad av att uppnå kraven på 
70 % återvunnet bygg- och rivningsavfall och letar efter möjligheter att återvinna (Se till 
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exempel Byggföretagen 2020). Detta gäller även träbyggnadsindustrin som arbetar aktivt med 
cirkulära affärsmodeller (TMF 2020). 

Vi har genomfört en studie med intervjuer för att öka förståelsen för hur trästommar hanteras 
när byggandet rivs idag. Enligt intervjuer med rivningsföretag såsom Delete, Miljörivarna, samt 
besök på två rivningsplatser (Mobackenskolan och Vitbergsstugan, Skellefteå) kunde man se att 
stora trästommar blir förstörda av maskiner redan i rivningsskedet, se figur 16. Virket sorteras 
därefter i två fraktioner, icke farligt och farligt avfall, se figur 17. På återvinningsstationerna 
flisas trävirket därefter innan förbränning för energiåtervinning, se figur 18. 

 

Figur 16: Rivning av en byggnad med trästomme i Skellefteå, 2019. Foto: Carmen Cristescu. 
 

 

Figur 17: Sortering av virke på rivningsplatsen, farlig och icke-farlig, Skellefteå, 2019. Foto: 
Carmen Cristescu. 
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Figur 18: Insamling av flisat trä, Skellefteå återvinningstation 2019. Foto: Carmen Cristescu. 

I ett antal studier så har man undersökt möjliga metoder för återanvändning av virke från 
trästommar.  

Brismark (2020) har intervjuat olika aktörer i byggbranschen angående hinder och 
utvecklingsmöjligheter för återanvändning av byggstommar i KL-trä och dragit slutsatserna att 
det är viktigt att ta hänsyn till att fästdonen ska kunna hittas vid demontering, att skruvarna ska 
vara lätta att se, att fästdonen ska vara designade så att de inte förstör elementet när de 
demonteras, samt att infästningar som används bör förenklas för att minska den tid som krävs 
för att plocka isär elementen. 

Material från rivningsvirke kan användas till att göra spånskivor. Det alternativet är inte aktuellt 
i Sverige i nuläget. Enligt J. Johansson (personlig kommunikation 2019), ansvarig för 
produktions- och processutveckling av träskivor, har det provats att pressa skivor av återvunnet 
flisat trä men det visade sig att det fanns för många föroreningar. Särskilt metaller påverkade 
kvaliteten på skivorna samt att man riskerade skado råvara till spånskivor r på pressmaskiner. 
Han menar att användning av sågspån till spånskivetillverkning är lönsamt och det finns god 
tillgång till det i Sverige.  

Biokol (som framställs genom att organiskt material upphettas till mellan 300 och 1000 °C i en 
ugn utan tillförsel av syre eller luft) är en alternativ avsättning av återbrukad träråvara som har 
studerats av Viberg (2019) för ökad återvinning inom en tillverkningskedja för flervåningshus i 
trä. De alternativa lösningarna för hantering av trä-, gips- och isoleringsavfall som identifierats i 
hennes litteraturstudie har prioriterats ur ett cirkularitetsperspektiv med hjälp av Re:Source-
modellen (Materialhjulet i figur 14). Inom sektorn materialåtervinning återfinns möjliga 
lösningar för samtliga tre studerade fraktioner. Genom att returnera gipsavfallet till 
leverantören, riva isoleringen till lösull och nyttja uppkommet träavfall i tillverkning av biokol, 
kan materialåtervinningen öka från 5 till 89 % enligt Viberg (2019). Detta medför att EU-målet 
uppnås med marginal, samtidigt som deponi som behandlingsmetod helt elimineras. Bland 
hinder för ökad cirkularitet nämns kostnader och utsläpp kopplade till långa transporter. Genom 
att nyttja outnyttjat utrymme på redan befintliga transporter kan de långa avstånden överbryggas 
utan extra kostnader och miljöpåverkan (Viberg 2019). 

Stockholm stad presenterar biokol som ett bra jordförbättringsmedel som likt en tvättsvamp 
håller vatten, näring och syre i jorden. Väl i jorden blir biokolet en kolsänka som bidrar till en 
grönare stad och minskar luftens koldioxidnivå samt tar hand om förorenat dagvatten från gator. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Organiskt_material
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Vid stadsnära produktion av biokol produceras gas som blir till värme i stadens fjärrvärmenät 
(Stockholm stad 2019). 

Det finns ett intresse i Sverige för att utveckla designkoncept avsedda för demontering (design 
for deconstruction). Inom förstudien Framtidens design (Vinnova 2019) organiserades en 
workshop med trähustillverkare för att samla information, samt utveckla värdefulla tanker, idéer 
och erfarenheter inom området. Ett resultat var att takstolar troligen har största potentialen för 
återvinning. Möjligheterna att återvinna takstolar som råvara till KL-trä studeras inom projektet 
InFutUReWood (2020). Det är ett pågående europeiskt projekt som har forskningsfrågan ”Hur 
ska man bygga idag för att kunna återanvända imorgon?”. En annan utmaning för forskningen i 
projektet InFutUReWood är att kunna ta fram lösningar med bra förband som är demonterbara 
men samtidigt uppfyller krav på hållfasthet och akustik.  

CCBuild (Centrum för cirkulär byggande) är bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena 
(plattform) för cirkulärt byggande. Den bygger upp ett utbud av tjänster för de aktörer som vill 
vara med i omställningen mot cirkulära materialflöden (CCBuild 2020). Plattformens 
kunskapbank presenterar mest information om inredning, däremot är Arkitektens 
återbrukmetodik (Johansson 2018) en studie som också inkluderar trästommar från ett cirkulärt 
perspektiv. 

4.4.2 Finland 

Trots att landet ligger i Norden och har ett liknade klimat som Sverige samt har god tillgång till 
skogsråvara, har Finland infört en strategi för att implementera återbruk av trä. Det började med 
att energiutvinning inte har varit betraktat som återvinning i Finland (Wahlström m. fl. 2019). 
Finland, tillsammans med Tyskland, Storbritannien, Irland och andra europeiska länder, delar 
träavfall i fyra fraktioner, inte bara i två som i Sverige (farlig och icke-farligt avfall). Det finns 
stort intresse för materialinventering och Finland har lett ett nordiskt projekt om ”Bättre  
kvalitet på bygg- och rivningsavfall: Krav för inventering före rivning” (Wahlström m. fl. 
2019), se figur 19.  

Figur 19: Beslutsprocess för rekommendationer till materialinventering. (Publicerad med tillstånd 
av Margareta Wahlström. Bildkälla: Wahlström m. fl. 2019) 
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För närvarande är Miljödepartementet i Finland den främsta drivkraften för låga 
koldioxidutsläpp och nollavfall i Finland (P.Hradil, personlig kommunikation 2019). 
Departementet främjar också träbyggande tillsammans med finska trärådet Puuinfo, Finlands 
träbearbetningsindustris förbund ”Puutuoteteollisuus” och Finlands skogsindustriförbund. 
Miljödepartementet publicerade nyligen en serie viktiga dokument som stödjer de viktigaste 
projektidéerna för att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att öka mängden trä i 
konstruktion och återanvända material och komponenter och minska bygg- och rivningsavfall 
(P. Hradil, personlig kommunikation 2019).  

4.4.3 Nederländerna 

Nederländerna har en lång tradition av återbruk. Avfallshierarkin som EU införde 2008 kommer 
ursprungligen från Nederländerna. Den så kallade "Ladder van Lansink" (Lansinks trappa) 
diskuterades i Nederländerna 1976 under en parlamentarisk debatt. Trappan består av en 
avfallshierarki i fem steg, precis som EU:s avfallstrappa i figur 13, och var tänkt att uppdateras 
kontinuerligt (Lansink 2020). Trappan blev en internationellt känd referenspunkt i arbete med 
återvinning.  

Bygg- och rivningsbranschen, med hjälp av forskare från TUDelft, anpassade Lansinks trappa 
(Icibaci 2019). Detta resulterade i "Delftstrappan”, vilken infördes för att stödja beslutsfattande i 
slutet av livsfasen för just byggnader och byggprodukter. Den betraktas som mer flexibel och 
erbjuder fler steg (10 istället för 5) från avfallsförebyggande till deponering. Kibert m. fl. (2001) 
anpassade senare Delftstrappan genom att introducera steget "kompostering" mellan steg 7 och 
8, se figur 20.  

Inverkan på Nederländernas cirkularitetslagstiftning har kommit från olika branscher. Till 
exempel skapade sju privata företag från återvinningssektorn en plattform för kommersiell 
återanvändning av byggprodukter i Nederländerna. (Icibaci 2019). Plattformen upplöstes dock 
senare med ytterligare ett försök att ansluta cirka 200 företag inom denna sektor mellan 2003 
och 2004 utan framgång. I början av 1990-talet försökte också en icke-statlig förening 
(Stichting Milleunet) samordna sådana ansträngningar men verksamheten upphörde 2010 på 
grund av brist på statlig finansiering. 
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Figur 20: Avfallshanteringshierarki för bygg- och rivning sektorn. Ursprunglig från Kibert m. fl. 
2001. 

Samma år, 2010, inledde den nederländska regeringen studier om planering för att förebygga 
byggavfall, vilket resulterade i tre åtgärder (VROM 2010): 

• Skapa en marknad för överskottsbyggnadsmaterial.
• Utveckla nya metoder för att försena förbränningen av trä så länge som möjligt med

hjälp av återanvändning.
• Samarbeta med andra materialkedjor, t.ex. PVC och aluminium

Dessa tar vid från den utveckling som inletts med det europeiska avfallsdirektivet och som 
senare övergått i ansträngningar att främja en cirkulär ekonomi. Trots framsteg, finns det 
fortfarande inte en helt cirkulär ekonomi inom byggsektorn i Nederländerna 2019. 
Återanvändning av byggprodukter har ännu inte storskaligt och systematiskt integrerats i någon 
materialförsörjningskedja eller andra avfallsbehandlingsprogram, utan de exempel som finns 
handlar om småskaliga projekt, huvudsakligen representerade av frivilligt initierade åtgärder. 
Icibaci (2019) identifierade några hinder för återanvändning av byggprodukter i Nederländerna: 
bristen på tydlighet när det gäller de aktiviteter som definierar processen för återanvändning av 
byggprodukter, svagt engagemang bland nyckelaktörer i kedjan samt frånvaro av formella 
redovisningssystem för begagnade byggprodukter som kan utvärdera prestandan för 
återanvändning och sätta framtida mål. 
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Policystimuleringar såsom skatteincitament för ägaren av den återanvända produkten (för att 
återanvända snarare än bortskaffa) och subventioner till andra typer av avfallshantering 
påverkar den ekonomiska mekanismen för återanvändning. Andra metoder för att främja 
återanvändning finns, till exempel genom att öka tiden som ges innan rivning, vilket ger mer tid 
för att inventera vilka material som finns och på så sätt öka mängden produkter som förhindras 
från att bli avfall. (Icibaci 2019). 

Det finns aspekter av kaskadåtervinning som kan övervinna vissa hinder för återanvändning. 
Medan återanvändning av produkter i sin ursprungliga form och funktion kan äventyra den 
tekniska prestandan för nya byggsystem, kan kaskadanvändningen skapa nya produkter som kan 
uppfylla andra krav av teknisk prestanda än originalet. (Icibaci 2019). 

När det gäller produkter som återanvänds i sin ursprungliga funktion är det relevant att det ska 
vara i enlighet med uppdaterade byggföreskrifter som kräver adekvat kvalitetskontroll. 
Teknologier och specifika förfaranden för att utvärdera och certifiera återvunna byggprodukter 
är bristfälliga, vilket är ett fenomen som inte bara begränsas till Nederländerna enligt Icibaci 
(2019). I praktiken finns det inte något mätsystem för att utvärdera fysikaliska egenskaper hos 
återvunna byggprodukter. I allmänhet är istället enkel visuell kontroll ett vanligt förfarande för 
att utvärdera tillståndet hos begagnade byggprodukter. (Icibaci 2019) 

Träprodukter kommersialiseras allmänt för återanvändning i Nederländerna, särskilt i fall av 
exotiska träslag. Trä anses vara ett flexibelt material eftersom det går att laga skador inträffade 
under demonteringen, ändra storlek och återtillverka. Det finns fler tekniska metoder och 
möjligheter att återanvända och materialåtervinna trä än för stenbaserade produkter eller 
metaller, vilket påverkar de totala kostnaderna (Icibaci 2019). 

De vanligaste produkterna som återbrukas från det genomsnittliga holländska huset är 
golvbjälkar, takkonstruktion (takstolar, balkar, träbaserade paneler) och golvskivor. Företag 
brukar spikrensa virket innan försäljning och sågar ibland upp stora balkar till 
standarddimensioner. Renovering av golvbrädor är också vanligt förekommande i 
Nederländerna, och försäljning sker över nationella gränser enligt Icibaci (2019). 

I Nederländerna finns flera konkreta exempel av byggnader byggda 2019 som kan demonteras, 
såsom: D-emountable building i Delft, Triodos Bank och Observatory Ro in Amsterdam. Ett 
berömt exempel på konstruktion av trästomme för återanvändning är Brummen Stadshus byggt 
2013, se figur 21. Träbalkarna tillverkades med större dimensioner än nödvändigt, vilket gav 
leverantören mer flexibilitet för nästa användningscykel och enligt byggherren ger det 20 % 
högre restvärde i framtiden samt potentiella besparingar på växthusgasutsläpp genom framtida 
återanvändning. Byggnaden är också mycket energieffektiv; designen maximerar användningen 
av dagsljus, fasaden är utrustad med en självskuggande struktur och byggnaden använder ett 
system för naturlig ventilation. Konstruktionen är sammanfogad med mekaniska förband så att 
delar kan tas isär när byggnaden rivs. Trä bedömdes som ett perfekt material för detta (Salonen 
och Vangsbo 2019).).  
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Figur 21: Stadshuset i Brummen, Nederländerna. Trästomme planerad för återanvändning. 
(Publicerad med tillstånd av © Petra Appelhof) 

4.4.4 Tyskland 

Situationen i Tyskland avseende potentialen för återvinning och användning av återvunnet trä 
från byggnader har studerats i ett nyligen avslutat europeiskt projekt: CaReWood - 
"Kaskadanvändning av återvunnet trä”. Målet med studien var att jämföra miljömässig och 
ekonomisk prestanda för ett nytt återvinningskoncept för återvunnet massivt trä från stomme 
(balkar, skivor och reglar) med det befintliga alternativet, dvs förbränningen i ett kombinerat 
kraftvärmeverk. Resultaten visar att materialåtervinning av trä är mer miljövänligt (hållbart 
miljömässigt) jämfört med förbränning för Tyskland. Beroende på vilken miljöpåverkans-
kategori som studeras visar materialåtervinningssystemet 1–29% lägre miljöeffekter än 
förbränning. Det är dock värt att notera att minskning av transportavståndet leder till en bättre 
prestanda för förbränningen. Om transporten av återbrukat trä är baserad på fossila bränslen, 
presterar systemet sämre i de flesta miljöpåverkanskategorier. (Risse m. fl. 2019) 

Kaskadanvändning av trä leder till en minskad resursförbrukning men längre kaskader visade 
sig inte vara fördelaktiga i termer av resurseffektivitet. För att maximera effektiviteten bör träet 
hållas så länge som möjligt i massivt träprodukter, medan biprodukter bör användas i 
materialapplikationer. Det rekommenderas ytterligare utveckling av tekniken för 
materialåtervinnings för praktisk implementering. (Risse 2019) 

Enligt tysk avfallshanterings-förordning (AltholzV 2020) klassificeras träavfall i fyra kategorier 
där A1 innebär jungfrulig oarbetat trä eller trä som har enbart varit mekaniskt bearbetat. 
Kategori A2 innehåller ytbehandlat eller behandlat trä, med undantag för träavfall som till följd 
av ytbehandling eller behandling med träskyddsmedel kan innehålla organiska 
halogenföreningar eller tungmetallerr. Kategorierna A 3 och A 4 betraktas som potentiellt 
förorenade. Dessa typer av avfallsvirke kan innehålla spår av plast såsom PVC eller rester av 
blybaserad färg och andra produkter som innehåller tungmetaller på ytan, eller kan vara 
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impregnerade med farliga ämnen som vanligtvis fanns i gamla träskyddsmedel. Enbart A1 och 
A2 kan användas för tillverkning av spånskivor.  

En tredjedel av det återbrukade träet i Tyskland bearbetas till produkt eller råvara till 
produkttillverkning, främst till spånskivor (Risse 2019). Två tredjedelar förbränns för 
energiåtervinning. Trästomme från konstruktion och rivningsplatser är inte klassat som A1 eller 
A2 och går därmed direkt till förbränning för energi i Tyskland, eftersom det är betraktat som 
potentiellt kontaminerat med träskyddsmedel (Risse m. fl. 2019). Företag är noga med att 
rapportera att de inte använder återvunnen trästomme som råvara. Tillverkare av spånskivor 
som till exempel EGGER (Egger 2019) förklarar för sina kunder att de återvinner enbart trä från 
möbler, byggpallar och förpackningar i sina produkter. Att enbart trä från möbler och inredning 
används till nya produkter resulterar i att det finns en stort ”förlust” av rent trä som kan vara 
lämpligt för materialåtervinning. Därför har projektet CaReWood haft ett fokus på att hitta 
metoder för att identifiera, mäta och hitta möjligheter för rengöring av trä som kommer från 
bygg- och rivningsavfall (Risse och Richter 2018).  

En av slutsatserna i CaReWood projektet är att för att minska bearbetningsarbetet och maximera 
avkastnings- och återvinningsgraden bör byggnaderna och byggnadsdelarna konstrueras för att 
kunna återvinnas (Risse och Richter 2018). 

Europeiska projektet RE4 (REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy 
efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction, RE4 2019) har 
undersökt möjligheterna för att skapa återvinningskedjor för olika konstruktionsmaterial. ZRS 
Architekten Ingenieure medverkade i den delen av projektet som behandlade trä, där Klinge 
m. fl. (2019) studerade möjligheterna för att återbruka trä i fasader och där det också togs fram 
en lösning för trästomme för ett flervåningshus med cirkulär materialanvändning i åtanke, se 
figur 22. 
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Figur 22: Koncept för en trästomme konstruerad för återvinning. (Publicerade med tillstånd av  
Andrea Klinge och ZRS Architekten. Bildkälla: Klinge m. fl. 2019). 

4.4.5 Danmark 

Danmark har satsat på cirkularitet i byggbranschen. En omfattande studie av Merrild m. fl. 
(2019) har tagit fram anvisningar som har varit grunden till projektet ”Cirkulära Huset” i Århus 
och kan vara en bra referens för andra byggnadsprojekt i Europa. Dessa anvisningar redovisas 
nedan och avsnitt 4.4.5.1 – 4.4.5.3 bygger i sin helhet på Merrild m. fl. 

4.4.5.1 Utformning för demontering/isärtagning 

Material: Välj material med egenskaper som säkerställer att de kan återanvändas. 

Livslängd: Utforma byggnaden med hela byggnadens livslängd i åtanke. 

Modulsystem och prefabricering: Utforma byggnadsmoduler och prefabricerade element som 
snabbt kan monteras, demonteras och bytas ut. 

Förband och anslutningar: Välj förband som kan återanvändas och tål upprepade monteringar 
och demonteringar. 

Demontering: I samband med utformning, planering och konstruktion av en byggnad, ska även 
en plan med demonteringsanvisningar skapas som säkerställer stabiliteten och underlättar 
demonteringsprocessen. 
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4.4.5.2 Materialpass 

Dokumentation: För en byggnad är ett materialpass en fullständig beskrivning av alla produkter 
(trappor, fönster, dörrar), komponenter (stålbalk, träpanel, KL-träpanel, limträbalk) och råvaror 
(trä, stål, betong, plast). För att säkerställa kvaliteten och värdet på material och resurser, är 
dokumentation under alla faser avgörande, vilken ska innehålla all relevant 
byggnadsinformation från material till hela konstruktionssystem. Ägandet, tillgängligheten och 
ansvaret för informationen bör vara tydligt och all information måste vara tillgänglig för 
relevanta aktörer. Dokumentation bör samlas via loggbok och BIM-program som innehåller all 
relevant information om material och produkter, inklusive placering i byggnaden. 

Identifiering: Identifiering av de enskilda elementen är viktig för att hitta korrekt information.  

Underhåll: För att säkra materialens värde är korrekt underhåll avgörande. Materialpasset måste 
uppdateras om ändringar eller renoveringar av byggnaden är genomförda. Riktlinjer för hur 
material kan hanteras och återställas till det fulla värdet efter demontering behövs. 

Säkerhet: Ta fram säkerhetsprocedurer för att hantera alla byggnadens livsfaser (byggande, drift 
och demontering). 

Mellanfas: När material, produkter eller element ska demonteras från en byggnad för att 
överföras till en ny behövs nödvändig information för hantering i mellanfasen. Direkt leverans 
mellan byggnader är att föredra för att minimera lagring. Det ska dokumenteras vem som äger 
och ansvarar för material, produkter och element under demolering, eventuell lagring och 
leverans och hur de hanteras och lagras. 

4.4.5.3 Cirkulär ekonomi 

Nya företag: För att slutföra cirkeln i cirkulär ekonomi, måste nya företag uppstå. 

Incitament: Alla parter i leverans- och byggkedjan måste få ekonomisk nytta. 

Partnerskap: Partnerskap och samarbete i avtal är nödvändigt eftersom ingen kan driva den 
cirkulära ekonomin ensam. 

Cirkulation: Värdet på produkterna i teknisk och biologisk cykel ska upprätthållas så länge som 
möjligt. 

Nya affärsmodeller: I stället för att skapa nya produkter kan företag tillhandahålla tjänster. 

4.4.6 USA 

I USA har två städer på amerikanska Västkusten, Seattle och Portland utmärkt sig som 
föregångare rörande cirkularitet. 

4.4.6.1 Seattle – design för demontering av trästomme 

Seattle, residensstad i King County, har som mål att återvinna 70 % av avfallet som produceras i 
staden år 2025. Enligt Seattle (2012) borde förbränning av träavfall inte betraktas som 
återvinning (recycling), men olika län/stadsdelar har olika poängsystem för vad som händer med 
träavfall och i alla dessa system är utvinning av energi bättre än deponi. År 2012 godkände 
staden Seattle ett lagförslag som krävde återvinning av bygg- och rivningsavfall enligt en 
”Diversion plan” (Seattle 2012). Bortskaffning (deponering) av vissa material förbjöds. I 
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samband med den lagändring har byggnaden Bullitt Center byggts, enligt byggherren ”den 
grönast kontorsbyggnaden i världen”, ritat enligt principer för design for demontering (Bullitt 
Center 2019), se figur 23. 

Figur 23: Limträbalkar med metallförband, Bullit Center. (Publicerad med tillstånd av Bullitt 
Center, Bildkälla: John Stamets,  Bullitt 2019). 

4.4.6.2  Portland – rivningsvirke till nya produkter 

År 2016 införde staden Portland en förordning som krävde demontering av alla bostadshus och 
tvåfamiljshus som byggdes före 1917 eller som hade en historisk beteckning (Arbelaez m. fl. 
2019). Demonteringsbranschen var relativt ny, och med denna lokala lagstiftning uppmuntrades 
entreprenörer som brukade riva att utbilda och certifiera sig för demontering för att kunna delta i 
den nya marknaden. I början var det bara fyra företag som genomförde 80% av 
demonteringarna. Redan under första året hade antalet demonteringsföretag ökat till 17 och 
2500 ton trä undvek därmed deponi.  

Nyligen har Portlands befintliga demonteringsförordning expanderat och från och med den 20 
januari 2020 har gränsen på husets ålder som ska demonteras utökats till hus byggda före 1940. 
En ansökan krävs för att demontera byggnaderna vilket måste ske med hjälp av en certifierad 
demonteringsentreprenör (Portland 2019).  

Att demontera en byggnad ger fler jobb än att riva en byggnad, vilket kan vara till nytta för 
arbetsmarknaden i Portland enligt Restore (2019). För varje enskild person som krävs för att 
riva en byggnad tar det sex personer för att göra en demontering, vilket ger flera arbetstillfällen. 
Det kan även ge en energibesparing. Enligt den beräkningsmodell som utvecklats av Bureau of 
Planning and Sustainability i Portland, innebär demontering av ett hus med en yta på 260 m2 en 
bespararing på 1821 kWh el och 24 ton koldioxidutsläpp (kopplat till deponering av avfall), och 
innebär att 16 ton återanvändbara material hålls utanför avfallsströmmen. Det påpekas att vatten 
också kan sparas med demontering istället för rivning. För att riva en byggnad på 5 000 
kvadratmeter används vanligtvis 22 000 liter vatten motsvarande ungefär 4,4 liter vatten per 
kvadratmeter (Restore 2019). 

Redden (2019) noterade att det finns både fördelar och nackdelar med demontering av 
byggnader. Demontering skyddar hälsan enligt Redden (2019), skapar möjlighet till utveckling 
av befintliga demonteringsföretag samt nya affärsmodellen i kedjan demontering-konstruktion 
och genererar både prisvärda och avancerade byggmaterial. Demontering skapar en tvåfaldig 
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ökning av materialvärde (jämfört med rivningsavfall), som dessutom kan återanvändas. 
Samtidigt kostar demontering mer än rivning. Entreprenörer bekräftar, enligt Redden (2019), att 
demontering kostar tusentals dollar per hus mer än rivning och tar längre tid, delvis på grund av 
det fortfarande begränsade antalet certifierade företag. Tilläggskostnaden är dock, påpekar 
Redden (2019), en relativt liten del av det totala priset för ett färdigt hus.  

Det material som nu samlas in från demontering i Portland går vidare till både ideella och 
vinstdrivande organisationer som har etablerat butiker för material. Marknadens efterfrågan 
drivs starkt av återanvändning och gör-det-själv principen (DIY) och grundas på designestetik 
(Wood 2018). Trots att det är attraktivt att återanvända hållfasthetssorterat virke, hindras dess 
godkännande i nya konstruktionsapplikationer på grund av klassificering som krävs enligt 
byggregler (Falk et al. 2012). 

Det har drivits ett samarbete mellan Portlands statsråd och University of Oregon för att hitta en 
användning för demonteringsvirke. Arbelaez (2019) utgår i sin masteruppsats från frågan ”Om 
en pappersfiber kan användas 3-4 gånger, varför kan inte en träbit ha mer än ett liv?” Han 
använde återbrukad trästomme från demonterade hus i Portland för att inspektera, bearbeta och 
sen tillverka KL-träskivor, se figurer 24-25.  

a) b) c) 

Figur 24: Från demonterat hus till KL-trä.; a) begagnade reglar från demonteringsfirma; b) 
metaldetektorer för att upptäcka gömda spikar; c) insamling av spikar och skruvar efter rensning. 
(Bildkälla: Arbelaez m.fl. 2020, med tillstånd av Wood Science and Technology).  

Arbelaez m. fl (2019) undersökte specifikt reglar med dimensionen 38 mm x 89 mm från 
demonterade hus. Listan över identifierade defekter ger intressant information om den allmänna 
kvalitet på virket som kommer från demonterade trästommar, tabell 2. Visuell inspektion visade 
enligt Arbelaez m. fl (2019) att de tre vanligaste defekterna är stora kvistar, sprickor och fysiska 
skador, ibland orsakade av demontering. 
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a) b) c) 

Figur 25: Förberedning för KL-trätillverkning på University of Oregon: a) hyvling; b) förberedelse 
inför pressning; b) slutlig produkt: KL-trä av återbrukat virke. (Publicerad med tillstånd av Raphael 
Arbelaez). 

Tabell 2: Identifierade defekter och deras relativa mängd (265 prover) hos reglar från 
demonterade hus i Portland (Arbelaez m. fl. 2019). 

Visuella synliga fel % av undersökta 
Inga större fel 9 % 
Sprickor 34% 
Kvistar 66% 
Biologisk nedbrytning (rötsvamp, insekter) 5% 
Skada 28% 
Hål 11% 
Vankant 7% 
Kåda / hartsfickor 11% 
Skevhet 0 % 
Ojämn yta 3 % 

Reglarna användes sedan för tillverkning av KL-träskivor i laboratorium. Resultat från böjprov, 
styvhet samt skjuvstyvhet på flatsidan på de tillverkade KL-träskivorna var tillräckliga enligt 
den amerikanska standarden för KL-trä, däremot klarade inte skivorna träbrottsandelen och 
delaminering gränsen. Arbelaez m. fl. (2020) förklarar att detta är en indikator på 
tillverkningsprocessens kvalitet och inte orsakat av virkets mekaniska egenskaper. Han 
rekommenderar därför att göra om studien men att tillverkningen då genomförs i en industriell 
process (R. Arbelaez 2020, personlig kommunikation).  

Arbelaez m. fl. (2019) beskriver att det finns marknader för återbrukad trästomme, men flera 
”end-of-life” alternativ behövs för att återbruk ska öka. Marknader med högt mervärde är 
önskvärda för att kompensera bearbetningskostnader, vilket gör bärande konstruktioner till ett 
attraktivt alternativ. Eftersom KL-trä kan tillverkas med återbrukat virke, möjliggör det en större 
roll för återbrukade material i bärande tillämpningar. Dock, anser Arbelaez (2019), måste 
metoder och standarder för klassificering utvecklas för att återbrukat virke ska kunna spela en 
roll i bärande tillämpningar.  
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4.5 Slutsatser 
Delstudien har analyserat olika initiativ och metoder som används i Sverige och i andra länder 
för att implementera cirkulärt träbyggande – för att återvinna och återanvända trästommar. 

Sverige har andra förutsättningar än några(vissa) av länderna vi har studerat. Här finns god 
tillgång till råvara, som inte finns till exempel i Nederländerna. Här går rivningsvirke inte till 
deponi, som till exempel i USA. Här finns mindre befolkning och större avstånd mellan städer 
jämfört med Tyskland. Här finns ett fungerande system där kraftvärmeverk kan ta emot hela 
mängden av det virke som kommer från tillverkning, byggnation eller rivning av trästomme. 

Andra nordiska länder har kommit längre i resan mot cirkulär materialanvändning. Till exempel 
har Finland redan infört ett sorteringssystem av trä för återanvändning, och i Danmark har det 
tagits fram anvisningar för cirkulärt byggande. 

Vi kan konstatera att arbetet för cirkularitet har påbörjats för många år sedan i de länder som 
idag bygger i trä med återanvändning i åtanke. Nationella politiska beslut (som i Nederländerna 
och Tyskland) eller lokala politiska beslut (som i Portland, eller Seattle, USA) i form av skatt 
eller krav på demontering istället för rivning, påverkar utvecklingen av återvinning och 
återanvändning av virke. 

Sverige har ambitionen att följa EU:s direktiv att minska mängden icke-farligt bygg- och 
rivnings avfall. Företag tillsammans med forskare letar efter möjligheter för att ställa om till ett 
cirkulärt tänkande. Litteraturstudien samt diskussionerna med intervjuade forskare, 
trähustillverkare och arkitekter leder till slutsatsen att återanvändning av trästomme troligen är 
den strategin för att cirkulera trä som ger mest miljö- och kostandsnytta och kan vara mest 
fördelaktig för Sverige som exempelvis inte har en storspånskiveindustri som t.ex. Tyskland 
eller Finland.  

Flera möjliga produkter och metoder för ökad återanvändning har hittats. Det kan gälla områden 
såsom: 

• Design for deconstruction – metoder och tankesätt för att redan på gestaltning och 
konstruktionsstadiet planera för demontering och återvinning. 

• Materialpass – möjlighet att följa och spåra produkter/material längs dess livscykel för 
att kunna identifiera dessa vid demontering. 

• Tillverkning av nya produkter från återvunnet virke. 
- KL-trä 
- Limträ 
- Spånskivor 
- Biokol 

Här återstår dock ett antal utmaningar innan man kan nå full cirkulär materialanvändning av trä 
från rivning av stommar: 

• Lagstiftning och regelverk som pressar på omställning. 
• Affärsmodeller och entreprenörer som gör återvinning ekonomiskt lönsam. 
• Sortering och kvalitetsbedömning/mätning av återvunnet material. 
• Säkerställa att kvaliten på de nya produkterna av återvunnet virke är tillfredställande. 
• Logistik och produktion av nya material baserat på återvunnet material. 
• Utformning av knutpunkter/sammanfogningsmetoder för demonterbarhet.   
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