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ABSTRACT 

This paper includes a study of two types of timber buildings in comparison with two types of wood 

frame buildings, in a life cycle perspective. Timber house 1 has insulation of the timber walls with 

reed mats and clay, and the other timber house (timber house 2) has logs visible from both the 

inside and the outside.  One of the wood frame building (Wood frame house 1) has cellulose based 

insulation and the other has rock wool insulation (Wood frame house 2). The buildings have 

different energy consumption in use. Timber house 2 has the highest energy consumption, timber 

house 1 and wood frame house 1 have the same energy use, and wood frame house 2 has the 

lowest.  

The intention has been to compare these generic buildings energy consumption and greenhouse 

gas emissions for production, waste and use, to see how the traditional materials compare to the 

conventional. The study also deals with various techniques to produce materials and construct the 

timber buildings. This is to investigate if some of the traditional techniques could be beneficial to 

use today; from an energy- and global warming perspective.  

Data for the study are taken from existing life-cycle analysis for conventional materials. For 

some of the traditional materials I have had to do my own investigations since there have been no 

existing studies.   

The result shows that the production of materials for the timber houses has slightly lower 

energy consumption than does the wood frame houses. But in the space of a few to about 30 

years, this is taken out of a better degree of insulation in wood frame house 2. For greenhouse 

gases the variation is so much more significant that it takes a very long time before the more 

insulated wood frame house 2, becomes better than the timber houses.  That is to say, the wood 

frame houses do not become better in an expected lifetime. The main reason for this might be that 

large amounts of production energy for the timber houses, come from carbon dioxide neutral 

fuels. The above described result can be seen in the diagrams in part 9. 

The parts of the production process that is easiest to do “the traditional way” is also the ones 

which saves the most energy. One example is drying of timber, which can be performed in free air. 

After this, the most effective way to reduce energy-use and global warming potential is to lessen 

the transport distances. The traditional materials are suitable for local production whereas raw 

materials are common, and no major installations for the processing are needed.  

Overall, for global warming potential, there is a larger difference between the traditional versus 

the conventional materials than it is between the different modes of material production for the 

timber houses. If you take into account the amount of carbon dioxide the timber in the houses 

store, it will give the timber houses even more ecological qualities. In accordance with this 

thought, replacing existing timber houses with wood frame houses, would release a large amount 

of bond carbon dioxide into the atmosphere. 
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SAMMANFATTNING  

Denna uppsats omfattar en livscykelundersökning av två typer av traditionella timmerhus i 

jämförelse med två typer av konventionella regelverkshus. Timmerväggarna i Timmerhus 1 är 

isolerade med vassmatta och lerklining, medan Timmerhus 2 oisolerade, har synliga stockar även 

på insidan. Regelverkshus 1 har cellulosafiberisolering och Regelverkshus 2 har stenullsisolering.  

Timmerhus 2 oisolerade har högst beräknad bruksenergi, Timmerhus 1 och Regelverkshus 1 

Cellulosa beräknas ha samma, och Regelverkshus 2 Stenull har lägst.  

Avsikten har varit att jämföra dessa fiktiva byggnaders energiåtgång och utsläpp av 

växthusgaser för produktion, avfall och brukande. Detta för att se hur traditionella material 

förhåller sig till konventionella. Undersökningen behandlar även olika tekniker och metoder att ta 

fram material och uppföra timmerbyggnaderna. På detta sett kan man se om det är några av de 

traditionella teknikerna som man skulle ha fördel av att använda idag; ur energi- och 

växthusgasperspektiv.  

Indata för undersökningen är hämtade från existerande livscykelanalyser för de konventionella 

materialen. För några av de traditionella materialen har egna inventeringar gjorts.  

Resultatet visar att framställning av timmerhusens material har en något lägre energiåtgång 

än regelverkshusen, men att detta tas ut av en bättre isoleringsgrad inom loppet av ett par till ett 

30-tal år i drift. För utsläpp av växthusgaser är variationerna emellertid så stora att det tar mycket 

lång tid innan det mer välisolerade regelverkshuset (Regelverkshus 2) blir bättre än 

timmerhusen. Det händer förmodligen i praktiken inte under en byggnads livstid. Den stora 

skillnaden här skulle kunna bero på att timmerhusen uppförs med stor del energi från 

koldioxidneutrala biobränslen. Ovan beskrivna resultat presenteras i diagrammen i del 9. 

De delar av processen som är lättast att göra på traditionellt sätt är även de som man vinner 

mest energi på. Ett exempel är torkning av timmer, som kan göras ute i fri luft. Näst mest vinner 

man på att minska transportavstånden. De traditionella materialen lämpar sig för lokal 

produktion då råvarorna är vanliga och inga större installationer för förädling behövs.  

Över lag är det dock större skillnad mellan de traditionella kontra de konventionella materialen, 

än det är mellan de olika sätten att tillverka timmerhus. Om man tar i beaktande att trämaterial 

binder koldioxid och hindrar det från att släppas ut i atmosfären under byggnadens levnad, får 

timmerhusen ytterligare ekologiska kvaliteter. Enligt detta resonemang utgör även befintligt 

bestånd av trähus ett ekologiskt värde. Om timmerhus ersätts med regelverkshus släpps stora 

mängder koldioxid ut.  
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FÖRORD 

Föreliggande är ett examensarbete inom huvudområdet kulturvård på Högskolan på Gotland. 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och ska resultera i en kandidatexamen. 

 

Ämnet timmerhusbyggande och hållbar utveckling intresserar mig på flera olika sätt.  

För det första har min blivande yrkesroll som timmerman fått mig att intressera mig för 

timmerhusets plats i dagens samhälle. Jag vill kunna informera mina kunder om vilka kvalitets- 

och miljömässiga fördelar och nackdelar timmerhuset har. 

För det andra har jag ett allmänt miljöintresse. Jag tycker att miljöfrågan är en av de absolut 

viktigaste i dagens samhälle. Där kommer även kvalitetsfrågan in; att bygga på ett sätt som håller 

länge och är stabilt minskar behovet av materialframställning. 

För det tredje anser jag att historisk kunskap kan och bör göra nytta även i framtiden, 

antingen genom att vara rent intresseväckande eller för att kunskapen kan användas för att 

förbättra moderna förhållanden.   

För det fjärde har jag i och med mitt arbete som guide/ förmedlare av historia arbetat mycket 

med rekonstruktionen som ett pedagogiskt och upplevelsemässigt verktyg. Kunskap kring dessa 

byggnaders miljöpåverkan är värdefull för mig. 

 

I denna uppsats tycker jag mig kunna förena alla dessa mina intresseområden. 

 

Jag vill även passa på att tacka alla som hjälpt mig med information. Bengt Ager på Föreningen 

svenska timmerhus, Kennet Karlsson på Karlsonhus, Inge Haby på Bara Mineraler AB, Birgit 

Brunklaus på Chalmers, Ulf Henningsson på Lerbyggeföreningen i Sverige, Sari Huczkowski, 

Elin Einarson på Jordbruksverket och Christina Wolf på IVL. 
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DEL 1   INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den röda stugan har ett starkt identitetsvärde för Sveriges befolkning.  Timmerhuset är väl 

anpassat till nordiska förhållanden och harmoniserar med landskapet och omgivande bebyggelse. 

Ur kulturmiljövårdens synvinkel är det angeläget att bevara denna timmertradition för att kunna 

göra tillägg i värdefulla miljöer. Det ses även som viktigt att bevara hantverket och förmedla 

kunskapen om det till nästkommande generationer, inte minst för att kunna restaurera värdefulla 

byggnader med en förståelse för hur de en gång uppförts. 

Traditionen att bygga hus i timmer är över 1000 år gammal i Sverige. Timmerhantverket 

utvecklades snabbt till teknisk fulländning och under många århundraden var timmerhuset en av 

de vanligaste byggnadstyperna.  I de barrskogsrika delarna var de dominerande. Det finns 

byggnader kvar från medeltiden och framåt som är uppförda med hög kvalitet, av skickliga 

yrkesmän, och som vi har möjlighet att lära oss av idag.  Dagens krav på hållbar utveckling sätter 

dock press på timmerhusets energieffektivitet i bruksled. 

Idag byggs ca 500 timmerhus per år i Sverige inklusive export. Siffran är högre i Norge och 

betydligt högre i Finland1. Byggnadstypen uppskattas inte bara för att den är vacker och bidrar till 

en traditionell landskapsbild, utan upplevs ofta av brukare som komfortabel med behaglig 

temperatur- och ljudupplevelse.  Timret framhålls dessutom som ett ekologiskt materialval2.  

Den tekniska framställningen varierar. Det finns allt från i princip helt handgjorda hus till 

industriell produktion med formfrästa stockar, och det kan således i olika grad betraktas som en 

fortsättning på vår långa timmerhustradition.  I Sverige finns exempel på typhus av timmer som i 

ena fallet utnyttjar både traditionella tekniker och estetisk utformning (Sörby gård) och i andra 

fall utnyttjat tekniker och materialegenskaper men med moderna utformning. 

1.2 Syfte och mål 
Att föra vidare timmerhustraditionen och hantverkskunnandet är således viktigt för kulturvården 

och för allmänhetens kulturella identitet. Lika viktigt är det att byggnader uppfyller krav på 

ekologisk hållbarhet genom hela sin livscykel. Kulturmiljövården behöver kunna argumentera för 

                                                           

 
1  Lindberg Täthet i timmerhus, 2009, sid 2. 
2  Bokalders Byggekologi, 2009, sid.42 
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sin yrkesverksamhets miljöföreträden och identifiera aktiviteter som är mer eller mindre positiva 

för miljön. Detta för att kunna väga kulturvärden mot andra typer av värden på ett bra sätt.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om och hur den traditionella 

timmerhustraditionen kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället i stort.   

 Målet är att ta fram ett förslag på timmerhus som både uppfyller nybyggnadskrav och uppförs 

i traditionella material och tekniker. Vidare är målet att presentera en jämförelse mellan 

timmerhuset och konventionella regelverkshus för att tydliggöra var på den ”ekologiska skalan” 

timmerhuset befinner sig. Målsättningen är även att lyfta fram de delar av produktionen där man 

ur miljösynpunkt skulle kunna tjäna på att lära av historiska metoder. 

 

1.3 Frågeställning   
Den övergripande frågeställningen är som tidigare nämnts: 

På vilket sätt kan den traditionella timmerhustraditionen bidra till en ekologiskt hållbar 

utveckling i samhället? 

 Hur förhåller sig timmerhus med traditionella material till ett hus av konventionella 

material ur miljösynpunkt?  Miljösynpunkt avser i detta fall: 

o Utsläpp av växthusgaser. 

o Energianvändning 

o Resursanvändning och möjlighet till återvinning 

 I vilka delar av byggnadernas tillverkning skulle man kunna göra miljöförtjänster 

genom att använda traditionella metoder? 

 

De aspekter av det traditionella timmerhusbyggandet som jag speciellt vill undersöka om de har 

betydelse för den slutliga miljöpåverkan enligt ovan är: 

 Huruvida om virket är tätvuxet och med stor kärnandel, eller frodvuxet med liten kärna, 

påverkar timmerväggens U-värde och därmed energiförbrukningen. Hur påverkar det 

livslängden och därmed energiförbrukning i produktionsled utslaget på antal år i 

livscykeln? 

 Hur påverkar plantering kontra självsådd, åldern på avverkningsmogen skog mm. 

utsläpp av växthusgaser från skogsbruket? 

 Kan produktion för hand, kontra maskinell produktion påverka utsläpp av växthusgaser 

och energianvändning i produktionsskedet? 

 Hur påverkar traditionell kontra modern framställning av tegel till murstocken utsläpp 

av växthusgaser och energiåtgång? 

 Har ”tung stomme” betydelse för energibehovet i bruksskedet och därmed för det totala 

utsläppet av växthusgaser? 
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1.4 Avgränsning 
Hälsoaspekter och kopplingen till ”sunda” hus behandlas endast summariskt liksom utsläpp av 

vissa toxiner och påverkan på biotoper. Detta eftersom det är svårt att kvantifiera dess påverkan 

och väga olika typer av miljöpåverkan mot varandra.  

Värmeförlustberäkningarna, som görs för att kunna kvantifiera energiåtgång och utsläpp i 

bruksskedet, omfattar endast materialen i klimatskalet. För ventilation mm används 

gemensamma schablonvärden som inte tar hänsyn till behovsskillnader som skulle kunna 

kopplas till de olika materialen.   

Effekter av eventuella olika livslängder på byggnaderna behandlas endast diskussionsmässigt.  

Geografiskt avgränsar jag mig till att räkna på ett hus i klimatzon III3. 

1.5 Metod 
Jag använder mig av typhuset Sörby gård4 för att ta fram tre typer av timmerhus och jämföra 

dem med två typer av regelverkshus ur ett livscykelperspektiv. En närmare presentation av 

jämförelseobjekten finns i del 4. 

 Timmerhus 1’s timmerväggar är interiört isolerade med vassmatta och lerklining.  

 Timmerhus 1 trad. har samma väggkonstruktion som Timmerhus 1 men är producerat 

med mer traditionell teknik (se del 5.2.2) 

 Timmerhus 2 har stockar synliga både interiört och exteriört.  

 Regelverkshus 1 Cellulosa har cellulosafiberisolering med normal isoleringsgrad.  

 Regelverkshus 2 Stenull har högre isoleringsgrad med stenullsisolering. 

Exemplen är utformade så att Timmerhus 1, Timmerhus 1 trad. och Regelverkshus 1 Cellulosa 

har samma energiåtgång i bruksskedet för att jämförelsen i första hand ska omfatta 

produktionsfasen. Regelverkshus 2 Stenull är bättre isolerat för att belysa hur lång tid det tar 

innan den bättre isoleringen lönar sig ur energi- och växthuseffektsynpunkt.  Jag gör beräkningar 

med olika typer av produktionssätt för timmerhuset, för att se i vilken utsträckning en mer 

traditionell teknik har betydelse för miljöbelastningen.  

Jämförelsen som metod är lämplig dels eftersom det är svårt att förhålla sig till en fristående 

kvantifiering av miljöpåverkan utan referenser om man inte är van, och dels eftersom det är 

lättare att få fram ett relationsvärde än ett pålitligt absolut värde5.  

Jag använder mig av beräkningar på värmeegenskaper enligt Boverkets handbok6. Denna 

kompletteras där jag har funnit specifik forskning om timrets värmeegenskaper eller andra 

traditionella material.  

Bedömningarna av de olika husens miljöpåverkan i olika skeden i deras livscykel görs med en 

livscykelanalys (LCA).   

                                                           

 
3 Västra Götalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, 

Östergötlands län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, 

Stockholms län, Uppsalas län, Skånes län, Hallands län, Blekinges län och 

Gotlands län. 
4 Sjöberg Sörby gård, 1995, 1f 
5 Stripple Produktutveckling inom byggnadsindustrin – koncept för energi- och miljöutvärdering, en studie av 

Ekomerkoncept kontra standardhuskonceptet, 2006, 10ff 
6 Boverket Energihushållning enligt Boverkets byggregler 2009, 1f 
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Vad är en livscykelanalys?  

En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att titta på olika aspekter av en produkts miljöpåverkan 

från ”vaggan till graven” eller från ”vaggan till grinden” (dvs. enbart produktionsfasen). Vilka 

aspekter man tittar på varierar. Det kan vara energi, koldioxidutsläpp, försurning, övergödning 

och övriga toxiska ämnen. En livscykelanalys innehåller en inventeringsdel, där utsläpp och 

resursåtgång kvantifieras, och en analysdel, där betydelsen av de lika värdena viktas mot 

varandra och mot effekter av möjliga åtgärder. 

Det finns en internationell standard under ISO 14000-serien som skall underlätta bedömning 

och jämförelse av miljöpåverkan mellan olika produkter och aktiviteter. Trots detta förekommer 

stora variationer och svårigheter att jämföra olika livscykelanalyser med varandra. 

 

1.5.1 Kommentarer till  användning och tolkning av indata 

Miljödata för olika material kan variera mycket beroende på tillverkningssätt, och därför skilja sig 

åt vid olika undersökningar av samma material. Andra orsaker till skillnader kan vara att man 

inte satt samma startpunkt eller slutpunkt för undersökningen som datat är baserat på. Ett 

exempel är att ”vagga till grind” kan innefatta allt fram till och med montering av byggnaden, eller 

bara innefatta produktion av materialet.  

En felkälla vid jämförelser kan vara att koldioxidtalet anges på olika sätt. Ett vanligt sätt att 

ange värde för påverkan på växthuseffekten är som koldioxidekvivalenter, eller GWP, global 

warming potential, där man tar hänsyn till alla växthusgaser och gör om det till att motsvara 

koldioxid beroende på hur ”stark påverkan” de har7. Exempelvis motsvarar 1 gram metan 21 gram 

koldioxidekvivalenter. Man brukar ange nettotillskott av koldioxid. Då görs avdrag för den 

koldioxid som direkt förväntas gå tillbaka till ett biologiskt kretslopp, t.ex. vid förbränning av trä. 

En annan svårighet är att väga och bedöma energiåtgången mellan olika material eftersom det 

finns så många olika energikällor och distributionssätt. Dessa varierar både i effektivitet per 

energienhet och hur mycket växthusgas som släpps ut. Det kan vara olika hållbart att använda 

olika typer av energi till olika ändamål beroende på tillgång på energislaget i förhållande till 

behovet. Det kan exempelvis vara olämpligt att använda el, som är mer högvärdig energi, till 

uppvärmning. 

Min huvudkälla för miljödata för olika byggnadsmaterial, ”vagga till grind”, är en tabell som 

arkitekt Bjørn Berge tog fram för Nordiska ministerrådet 19958. En del kan ha hänt med 

energislag och produktionseffektivitet sedan dess, men fördelen med denna källa är att värdena är 

anpassade till varandra och därigenom jämförbara. För att uppdatera till dagens produktionssätt 

har jag gjort kompletterande beräkningar som i de flesta fall baseras på livscykelanalyser från 

Svenska miljöinstitutet AB IVL, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Växjö universitet, Kungliga 

tekniska högskolan KTH samt miljödeklarationer sammanställda av Trätek för sågverk. Några av 

materialen har dock inga analyser och då får jag själv beräkna utifrån uppgifter från leverantörer, 

rimlighetsbedömningar och transportberäkningar. Underlag och data för beräkningar av 

miljöbelastning från olika transporter och driftsbränslen till anläggningar vid produktion finns i 

Miljöfaktabok för bränslen IVL 2001. 

 

                                                           

 
7 Berge Bygningsmaterialer for en bœrekraftig utvikling, 1995, sid. 31 
8 Berge (1995) a.a. sid 40-42 
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1.6 Tidigare forskning 
Min undersökning spänner över ett flertal ämnesområden. Därför har källmaterialet inhämtats 

från flera olika håll: 

Livscykelanalyser av olika hustyper  

Det har gjorts en hel del forskning som berör hustyper med olika driftsenergibehov och material, 

och dess respektive miljöbelastning. Jag har tagit del av två livscykelsanalyser. Den ena 

livscykelanalysen är gjord på Chalmers och jämför konventionella regelverkshus med passivhus. 

Syftet var att jämföra hur stor betydelse olika gröna val har i olika dela av livscykeln för de olika 

typerna av byggnader. Den andra livscykelanalysen är gjord av IVL för typhusföretaget 

Karlsonhus. Där jämförs ett konventionellt regelverkshus (med mineralullsisolering) med ett hus 

där ekologiska åtgärder är vidtagna (i form av mer isolering och byte till cellulosafiber, byte av 

grundisolering och installering av solceller). 

Av resultaten i dessa, samt en jämförelse mellan trähus och betonghus inom LUSTRA–

projektet9, kan man fastställa följande: 

 Ett trähus har betydligt lägre miljöbelastning än motsvarande betonghus, i synnerhet 

om man räknar med att förbränning av virket vid byggnadens livsslut skapar energi 

som minskar behovet av fossila bränslen. 

 Skillnader i energiåtgång i produktionen av byggnaden, har liten betydelse i förhållande 

till skillnader i energiåtgång i brukandet, i normala fall. 

 Val av energislag kan ha lika stor betydelse för miljöpåverkan som mängden använd 

energi. Detta kan göra att exempelvis ett passivhus förlorar sina miljömässiga fördelar i 

jämförelse med konventionellt hus, om man i det konventionella huset gör ett ”grönare” 

energival. 

 Trämaterial ger en koldioxidsänka, dvs. binder koldioxid under sin livstid. Man kan då 

skjuta upp utsläppet av koldioxid under ett hundratal år genom att bygga hus av trä. 

 

  

                                                           

 
9 www.mistra.org/lustra (2010-04-20) 

http://www.mistra.org/lustra
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Timmerhusets tekniska egenskaper 

Angående timmerhusets tekniska egenskaper finns en del forskning, bland annat har Lena 

Gollvik på Chalmers och Engelbrekt Isfält på KTH skrivit om massivträ och dess termodynamiska 

egenskaper och SP har tagit fram U-värden för timmervägg med isolering i draget (se del 3). 

Vidare finns en del information som FST (Föreningen Svenska Timmerhus) tagit fram i ett EU-

projekt om forskning och utveckling av timmerhusbranschen. Projektet genomfördes i samarbete 

med Högskolan Dalarna där det skrevs studentuppsatser som behandlar täthet i timmerhus, 

behov av tilläggsisolering, och upplevt inomhusklimat i massiva trähus. Följande punkter 

beskriver slutsatser om vad som har betydelse för att timmerhus med oisolerade väggar ska 

uppfylla dagens krav på energihushållning. Slutsatserna bygger på en studie av 12 timmerhus: 

 

 Ventilation: Studien visar att boende tycker att inneklimatet är behagligt trots att 

ventilationen understiger BBR:s rekommendationer. Det är även tydligt hur stor 

energibesparing ett väl anpassat ventilationssystem kan ge. 

 

 Relationen mellan beräknad och uppmätt energiåtgång: Av de 12 undersökta husen 

har 8 stycken lägre energiförbrukning än beräknat, detta trots att hänsyn tagits till 

värmebuffrande egenskaper i beräkningarna. Uppmätta värden ligger mellan 60 och 90 % av 

beräknade värden.  De resterande 4 värms upp med värmepump. Dessa har totalt sett en 

lägre energiförbrukning än de övriga, men uppmätt värde ligger högre eller lika med beräknat 

(det tyder på att värmepumparnas effektivitet överskattas i beräkningarna). 

Byggnadernas energiförbrukning beräknas även på ett annat sätt, där hänsyn tas till 

byggnadens verkliga luftflöde. Då är resultaten mer spridda och liknar normala differenser 

mellan uppmätt och beräknat värde. Eventuellt ses en svag tendens att flera av byggnaderna 

har högre energiförbrukning än beräknat10. I relation till punkt 2 (ventilation) kan man göra 

den tolkningen att låg ventilationsgrad (som självdrag) minskar uppvärmningsbehovet 

ganska mycket och att timmerhusets material möjliggör det utan upplevelse av oangenäm 

komfort. 

 

 Byggnadens utformning och placering: om byggnadens yta som avses värmas upp 

maximeras i förhållande till det omslutande klimatskalets area kan så stora 

energibesparingar göras att huset uppfyller kraven i BBR. Här nämns även att byggnadens 

läge i förhållande till vindskydd kan ha så stor effekt som 10 % av energiförbrukningen. 

Isolering: Med hänsyn till byggnadens låga isoleringsgrad av väggarna blir det extra viktigt 

att isolera tak och golv på ett bra sätt. Åstak (där innertaket följer yttertaket) ger ofta en 

sämre isolering jämfört med ett isolerat vindsbjälklag. 11 

 

De olika källorna kommer att kommenteras vidare i bakgrundskapitlet. 

 

  

                                                           

 
10 Janols, H m.fl. Uppgradering av traditionellt byggsystem, Delprojekt 1 produktionsutveckling timmerhus och 

energihushållning. 2010, sid. 22-23  
11 Janols, a.a., sid. 49-50 
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1.7 Disposition  
Arbetet är uppdelat i följande delar 

Del 1 Inledningskapitlet 

Del 2 ”Timmerhustradition” innehåller bakgrundsinformation om traditionell timringsteknik 

och historik. 

Del 3 ”Timmerhusets förutsättningar” ger en översikt över relevanta lagar, normer och annat 

som styr utformningen av ett timmerhus idag, samt en genomgång av forskningen kring tekniska 

egenskaper. 

Del 4 är en introduktion till beräkningsexemplen i form av ritningar och tekniska beskrivningar. 

Del 5 är en livscykelinventering för vart och ett av byggnadsmaterialen och analys för produktion 

och avfallsfas. 

Del 6 innehåller termiska beräkningar, dvs. beräkningar av årlig energiåtgång och utsläpp av 

växthusgaser (GWP). 

Del 7 är en jämförelse mellan de olika byggnaderna i ett helhetsperspektiv. 

Del 8 innehåller en diskussion som återknyter till frågeställningarna. 

Del 9 är en slutsats. 
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DEL 2  TIMMERH US TR ADITION  

2.1 Timmerhuset – traditionell byggprocess 12 
Nedan beskriver jag timringsprocessen steg för steg. 

 

Tekniken bygger enkelt uttryckt på stapling av stockar horisontellt på varandra. Stockarna låses 

med knutar i hörnen. Rännknuten låser stockarna i ena ledden medan knuttyper med tröskel 

låser i båda ledderna. Konstruktionen tätas och stabiliseras genom egentyngd. Byggprocessen har 

sett ungefär likadan ut genom historien, och i olika samhällssikt, men kvaliteten har skiftat. Vissa 

byggnader stod bara i ett tiotal år medan andra byggnader från medeltiden står kvar idag. 

Skillnaden beror givetvis på skiftande ekonomiska och resursmässiga tillgångar liksom på 

skiftande yrkeskunnande.  

 

 

 

  

                                                           

 
12 Holmberg. August Holmbergs byggnadslära, 2006, 1f 

Lisinski m.fl. Hantverket i gamla hus, 2007, 1f 

Sjömar Byggnadsteknik och timmermanskonst, 1988, 1f 

Hjässa 

FIGUR 1. Knuttyp med tröskel. 

Ritad av Petra Ensjö Einarson 
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Frågelistor som Nordiska museet skickade ut på 1920-talet till äldre timmermän verksamma 

under 1800-talet, ger oss information om hur de skickligare timmermännen byggde. Processen 

kan beskrivas i följande steg: 

 

1. Skogsbruk . Skogen brukades ofta gemensamt av byn och användes både för virke, ved 

och för att beta djur. Självsådd var det vanliga för återväxt. 

 

2. Virkesval. Som timringsvirke användes furu (mogen tall, dvs. tall med stor kärnandel) 

eller tätvuxen gran. Träd togs selektivt och sorterades efter kvalitet för att användas där 

de passade bäst (exempelvis rakfibriga stockar till klyvning av tunna plank). Träd för 

timring skulle vara så raka som möjligt, i alla fall inte vara krokigt åt två håll och helst inte 

vänstervridet i sina fibrer. För utsatta delar av byggnaden, t.ex. norrsida, 

bottenstockar/syllstockar, fönsterkarmar etc. användes virke med extra stor 

kärnvedsandel och täta årsringar. Fällning skedde oftast på vintern. På så vis blev det lätt 

att transporta bort träden och man undvek röta och mögel genom att virket hunnit torka 

en aning innan rötperioden.  

 

3. Torkning. Torkning av byggnadsvirke skedde ute under skydd eller i upptimrad stomme. 

Långsam torkning utomhus minskar sprickbildning och vridning. På några håll i landet 

finns uppgifter om att man har styrt torksprickorna genom att spräcka upp en anvisning 

och på så vis få sprickorna i draget i den färdiga väggen.  

 

4. Bearbetning av stockar skedde för hand långt efter det att vattendrivna sågar uppfanns. 

Man kunde timra med rundstock, ovalstock eller stock som var bilad/blockad på ena 

sidan, på två sidor eller fyrkantsblockad (vanligare i södra Sverige) . Ytbearbetningen på 

runda och ovala stockar var barkning med bandkniv och i finare fall hyvling med skavjärn. 

Blockat timmer brukade ligga på 6 ” men variationer mellan 5” - 8” förekom. Tekniken 

har varierat genom historien från medeltidens släta axhuggning längs fibrerna till 1800-

talets storbilor som högg tangentiellt mot fibrerna.   

 

5. Timring. I Norden utvecklades det så kallade långdraget som gjorde timmerstommen 

självtätande. Långdraget är en överföring av undre stockens form på den stock som skall 

ligga över. I den övre stocken huggs en ränna med vassa kanter vilka deformeras ner i 

träet i stocken under tack vare den ökande vikten från huset. Har man gjort rätt så 

kommer varje stock att sluta helt tätt mot stocken under.  

 

Genom historien har det utvecklats ett hundratal olika knuttyper. De flesta hade någon 

form av klack/tröskel inuti som gjorde att stockarna låste sig i varandra i båda ledder.  

Vissa knutar är beroende av torr timring för att inte torka isär och glipa, andra fungerar 

med rått virke. Man brukar tala om lutning på halsning. En svag lutning kräver torrare 

timmer. En kraftigare lutning tätar sig själv även om virket krymper vid torkning.  Både 

drag och knutar tätades traditionellt med lindrev eller husmossa. Ett gott hantverk 

innebär ett bra samspel mellan knut och drag så att inte draget överstiger halsningens 

bred vid dess bas, för då skapas glipor. 

 

6. Byggnaden fick ofta stå något år och sätta sig innan man flyttade in. De vertikala 



16 
 

 

elementen (fönster och dörrar) anpassades med krympmån för ändamålet. När 

byggnaden satt sig gjordes ett inre ytskikt som kunde vara träpaneler, väv av lin eller 

hampa, lerklining mm samt eventuella yttre ytskikt. Eventuell isolering av torv eller 

sågspån lades i bjälklagen.  

 

7. Inflyttning 
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2.2 Timmerhusets historia  

Vikingatid/medeltid 

De första arkeologiska dateringarna av timmerhus (bland annat i Sigtuna) är från mitten av 1000-

talet. Det finns teorier om att timringen kom hit från det ryska området och sedan utvecklades. 

Deras timmertradition skiljer sig dock från den nordiska genom att de inte har något drag som 

gör att stockarna ligger tätt mot varandra.  

Under tidig medeltid timrades mycket rännknutar på rundstock med halsningen som 

dekorativt element13.  Så småningom utvecklades tröskeln som låser stockarna i sidled. Stockarna 

kapades med yxa. De sågar som fanns var mycket ineffektiva.  Stockarna ytbehandlades ofta med 

en liten handhyvel som kallas skavjärn14. Ibland bilades sidorna, till exempel på timrade kyrkor, 

och då användes huggning längs fibrerna. Tekniken ger ”tryckspår” efter yxan. Denna teknik 

utvecklades för att göra dekorativa, täta fiskbensmönster, så kallad axhuggning. Tekniken ger en 

mycket slät yta med få brutna och uppfläkta fibrer. Man anser generellt att den dog ut med 

digerdöden under 1300-talets mitt men det finns sena exempel i Norrland15.  

De medeltida husen värmdes oftast med en öppen härd. Golvet bestod ofta av stampat jordgolv 

eller av halvkluvna stockar med rundsidan neråt mot marken16. Taktäckningen var beroende av 

lokala råvaror och kunde till exempel bestå av strå, näver och ved, torv m.m.17 

1500-1800-tal 

Under den här perioden utvecklades knuttyperna mot mer avancerade trösklar och rakare 

halsningar.  Utvecklingen mot rakare halsningar kan dels ha att göra med yxornas utveckling mot 

tunnare gods, dels med att timring med färskt virke blev mindre vanligt och kanske med 

förändrade estetiska ideal.  Blockade stockar blev vanligare och under 1700-1800-talen 

efterbilades många hus som tidigare varit rundtimrade. Huggningen blev med tiden mer 

tangentiellt i förhållande till fibrerna, även om huggning längs fibrerna 

(sprättäljning/axhuggning) förekommer under hela perioden. Trots att sågarna kommit och 

utvecklats användes de mycket sparsamt i timringen ända till sent 1800-tal. I golv och tak 

däremot blev det allt vanligare med sågade brädor från och med mitten av 1700-talet18. En 

nygammal knuttyp, laxknuten, som främst tidigare använts på kyrkor, blev vanligare i och med 

att handsågarna kom på bred front på 1800-talet19.   

De tidigare markliggande byggnaderna flyttades upp på torpargrund och värmdes av eldstadens 

fundament. Under 1500-talet kom skorstenarna kopplade till olika typer av eldstäder, murade 

eller i järn, allt från öppna spisar till sättugnar. De senare eldades från angränsande rum20. Under 

1700-talets senare del utvecklas kakelugnen och tegelkakelugn med tre till fem rökkanaler.  

                                                           

 
13 Arnstberg, Datering av knuttimrade hus i Sverige, 1976, sid.99 
14 Ibid. sid. 34 
15 Ibid. sid. 225 
16 Ibid. sid. 90 
17 Ibid. sid. 247 
18 Ibid. sid. 90 
19 Ibid. sid. 131 
20 Ibid. sid. 252 
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Allmogens byggnader fick enkla fönster under 1600-talet, från början formade som liggande 

rektanglar21. Fönster med inner- och ytterbåge hör till andra halvan av 1800-talet och framåt22. 

De tidigaste panelslagningarna kom på utsatta delar av väggarna på 1700-talet och blev vanligare 

under 1800-tal23. Under 1600-talet började den rikare klassen lägga tegel på taken men taktegel 

blev inte allmänt förrän på 1800-talet. Spåntak blev allmänt i och med spikindustrin på 1800-

talets mitt och slut24.  

1900-tal 

Under 1900-talet utvecklades många nya byggtekniker och timringen genomgick en stark 

tillbakagång.  Redan under 1920-talet ansåg Nordiska museet att kunskapen var hotad och 

skickade ut frågelistor till äldre timmermän som varit verksamma på 1800-talet. Trots detta 

byggdes ändå en del hus med allt från traditionellt utförande till timring med sågade plank fram 

till mitten av 1900-talet, särskilt på landsbygden. Dymlingarna, som varit sparsamma fram till 

slutet av 1800-talet, blev fler och började borras rakt genom stockarna och inte från två håll som 

tidigare varit brukligt. Under 1950 och 1960 – talen påbörjades en mer industriell timring med 

maskinfrästa jämntjocka stockar25. Under 2000-talet har man börjat timra med lamellstockar, 

dvs. itusågade och återigen hoplimmade stockar26. Parallellt med detta fortlever en timring med 

traditionella metoder bortsett från att motorsågen tillkommit som komplement till yxan och 

hästarna ersatts av engreppsskördare och timmerbilar. 

 

 

 

                                                           

 
21 Ibid. sid. 205 
22 Ibid. sid. 206 

23 Ibid. sid. 217 

24 Ibid. sid. 248 

25 Ager FST Mailkontakt 2010-04-13 

26 Ager FST Mailkontakt 2010-04-13 
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DEL 3  TIMMERHUSETS FÖRUTSÄ TTNINGAR  

3.1 Lagar och normer som styr utformningen av timmerhus 

idag 
 

3.1.1 Bygglagstiftning 

Timmerhus som uppförs idag måste följa Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

mm. Där står som följer: 

 
2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under 
förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig 
livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om 

 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för avsett ändamål, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, och 
9. hushållning med vatten och avfall.27 

Av ovanstående är det punkt 6 som är relevant för mig. Följande bestämmelser trädde i kraft för 

nybyggnation från och med 1 februari 2009. Gränsvärdet för energiåtgång för byggnader 

uppvärmda på annat sätt än med elvärme för zon III28 framgår av följande; 

 
Byggnaden skall vara utformad så att dess specifika energianvändning 

högst uppgår till 110 kWh per m² A temp och år. 
Och dess genomsnittliga värmegenomgångskoefficient högst uppgår till 
0,50 [W/m2 K] 29 

 

                                                           

 
27 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. 
28 Västra Götalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, 

Östergötlands län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, 

Stockholms län, Uppsalas län, Skånes län, Hallands län, Blekinges län och 

Gotlands län. 
29 BBR avsnitt 9 Energihushållning, 2009 sid 21 
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där den specifika energianvändningen är byggnadens energianvändning fördelat på A temp, 

uttryckt i kWh/m² och år. A temp är ytan som avses värmas till mer än 10 grader. Mellanväggar 

och utrymme för trappschakt mm inräknas.  I energianvändningen räknas energi för 

uppvärmning, kylning och värmning av ventilationsluft, tappvatten samt fastighetsel som kan 

kopplas till driften av byggnaden, fläktar mm. Hushållsel ingår inte. Avdrag få göras för 

solinstrålning, restvärme från hushållsel, solfångare, värmetröghet mm. Övriga krav så som 

lufttäthet, krav på värmeåtervinning av ventilationsluft etc. regleras inte för sig, utan ovanstående 

krav får uppfyllas på valfritt sätt. Uppmätta värden i den färdiga byggnaden gäller framför 

beräknade i projekteringen. Byggnadens värmegenomgångskoefficient brukar kallas U-värde. 

Motsvarande värden för byggnader som skall värmas med elvärme är 55 kWh/m² A temp och år 

samt 0,40[W/m2 K]. 
 

3.1.2 FST kvalitetsnormer för timmerhus  

Föreningen Svenska Timmerhus branschnormer reglerar timmerhusets utförande. Den är inte 

direkt bindande men ett seriöst byggande bör hålla sig till dem, i de fall avsteg inte kan motiveras.  

Normer finns både för handtimring30 och för industriell timring.  

Normerna för handtimring följer traditionen i det väsentliga förutom på ett par punkter. Det 

ena är att det finns krav på timring med torrt virke, dvs. 18 %. Det har inte varit ovanligt med 

timring i rått virke under perioder historiskt sett. Det andra är att interiör vädergrånad inte tillåts 

i dagens normer. Vädergrånad har mig veterligen inte ansetts vara ett problem förr. Övriga krav 

är mer specificerade med siffror på minimum för dragbredder och årsringstäthet etc. Traditionellt 

har det handlat om mer subjektiva bedömningar. 

 

 

 

 
  

                                                           

 
30 Föreningen Svenska Timmerhus, Kvalitetsnormer för FST´s handtimrade hustillverkare. 2010, 1f 
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3.2 Timmerhusets tekniska egenskaper 
Det här kapitlet ger en översikt över tekniska egenskaper hos ett traditionellt timmerhus. 

Tonvikten ligger på de egenskaper som kan/tros kunna påverka driftsenergin eftersom det 

vedertaget är där den största delen av miljöpåverkan ligger (se tidigare forskning i 

inledningskapitlet). Även de tekniska egenskaper som kan påverka byggnadens livslängd 

behandlas.  

De byggnader (Timmerhus 1 & 2) som används som beräkningsexempel har delvis interiör 

lerklining på vassrörsmatta, torvisolerade bjälklag, fönster med inner- och ytterbåge, murstockar 

och torpargrund. 

 

3.2.1 Täthet  

Om man vill utnyttja timrets och lerkliningens termiska dynamik är det viktigt att 

luftomsättningen inte är för stor. Nuvarande reglering i BBR har, som tidigare nämnts, inga övre 

gränsvärden för luftläckage i normala bostäder: bostaden skall uppfylla kraven på gränsvärden 

för energiåtgång på valfritt sätt. 

Fredrik Lindberg har i sin uppsats Täthet i timmerhus, undersökt några olika befintliga timrade 

byggnader för att se hur täta de är och var de släpper ut luft. Han kommer fram till att husen inte 

uppfyller energihushållningskraven enligt BBR. D.v.s. att byggnaderna har högre 

energiförbrukning/yta (Atemp) än vad som är tillåtet. Men det verkar vad jag kan bedöma inte i 

första hand bero på otäthet, utan på obefintlig isolering av väggarna och dålig isolering i 

vindsbjälklaget för att kompensera detta, i de fall där byggnaderna inte har uppenbara byggfel. 

Uppenbara byggfel kan vara att timret hänger på knutarna eller innerväggarna, eller att man 

använt fibervridet virke i konstruktionen. (Särskilt vänstervridna stockar är oroliga och skapar 

glipor i konstruktionen. Det beror delvis på att de vrider sig åt motsatt håll jämfört med 

majoriteten och delvis för att alla träd som unga växer åt vänster, de flesta vänder sedan och 

balanserar således upp sin vridningstendens. Vänstervridna träd förstärker bara vridningskraften 

ju äldre de blir31.)  

De byggnader som är korrekt utförda har en genomsnittlig luftväxling genom otätheter på ca 

0,27 oms/h. Normala minimikrav på ventilationsflöde är 0,5 oms/h. Enligt Lindbergs bedömning 

skulle ett otätat och oisolerat hus kunna vara så tätt att det kan blåsa 8 m/s innan ett 

luftfomsättningsvärde på 0,5 oms/h överskrids32. Ett timmerhus med korrekt utförd lerklining 

skulle således enligt min bedömning vara tätt nog och behöva extra ventilation för att uppfylla 

kraven på ventilationsflöde. 

 

3.2.2 U-värde 

U- värdet är ett sätt att beskriva en väggs isolerande förmåga. Det anger hur stor värmeeffekt som 

transporteras genom en kvadratmeter av väggen när skillnaden mellan yttertemperatur och 

innetemperatur är en grad.  Ju lägre U- värde desto bättre isolerande förmåga. U-värdet bestäms 

med hjälp av siffror för hur de olika materialen i väggen transporterar värme (materialets 

Lambdavärde) och deras respektive tjocklek. Utifrån byggnadens U-värde, byggnadsdelens 

                                                           

 
31 Dahlgren Nordiska träd och träslag 2004, sid. 13 
32 Lindberg Täthet i timmerhus – orsaker till luftläckage genom väggar av liggtimmer och hur de påverkar 

ventilation och energianvändning. 2009, sid. 29 
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(klimatskalsdelens area) och temperaturskillnaden mellan inne och ute, kan man beräkna hur 

stor värmeförlusten men får genom olika delar av klimatskalet enligt följande: 

 

P=UA(Tinne-Tute) 

 

P= värmeförlusten i Watt.  

A =area 

T= temperature i C˚ 

U = U-värdet 

 

Värden för olika materials värmeledningsförmåga (Lambdavärdet, λ )bestäms genom provning 

och finns i standardtabeller. De material som är aktuella för mitt beräkningsexempel för 

timmerhus är furu, torv, linfiber, vassrörsmatta och lerklining.   

TABELL 1 

 

   

  

                                                           

 
33 Henningsson, Ulf 2010-04-13 
34 Bokalders Byggekologi 1 – att bygga sunda hus. 1997, sid. 57  
35 Bokalders Byggekologi 2009, sid. 61 
36 Bokalders (1997) a.a. sid. 54 
37 Bokalders (2009) a.a. sid. 60  

Material Lambda, λ 
(w/m*K) 
 

Kommentarer 
 

Furu 0,126 Boverket anger värdet 0.14 för trä. Det finns dock 
undersökningar som visar på andra värden för timmerhus (se 
nedan). 
 

Lerklining 0,73 Lambda värdet för lerklining varierar mycket beroende på hur 
stor inblandning av halm man har. Svenska lerhusföreningen 
menar att densiteten för lerputs (lerklining) ligger på runt 1 
600 kg per kubikmeter, vilket ger ett Lambdavärde på ca 0,73 
(ganska likt tegel)33. 
 

Om man har större inblandning av halm anger Bokalders 
följande värden: Mer än 100 kg/m³ ger ett lambdavärde på 
0,118 och 70 kg/m³ ger ett på 0,42034.  

Torv Ca 0,05 Torvplattor 0,038: lösfyllnad 0,08 35. 

 
Vassrörsmatta 0,045 36  
Linfiber 0,0437  
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TABELL 2 

   Lambda w/m*K   

  Densitet   Fuktkvoter   

  Kg/m
3 0 % 10 % 20 % 

  570 0,117 0,132 0,147 

  500 0,111 0,126 0,142 

  450 0,106 0,122 0,137 

  400 0,101 0,117 0,132 

Lambdavärden för trä utifrån SP´s provning
38  

 

Ett färdigtorkat timmerhus har en fuktkvot mellan 8 och 12 % beroende på årstid, och densitet för 

furu är mellan 500-550 kg/m3. Varis Bokalders anger i sin bok Byggekologi ett lambdavärde på 

0,12 för furu vinkelrätt mot fibrerna.39 Vi kan notera att ur detta perspektiv är det ingen fördel att 

ha tätvuxet och kärnrikt virke, eftersom värdet då blir högre.  

Svensk provning har även gjort tester på en 6” timmervägg med lindrev och resultatet visar att 

man kan dra ifrån ca 5 % från U-värdet för massivträ om man bygger i drevat timmer40. 

U-värden för traditionella fönster framtagna av Helena Bulow-Hube på Lunds Tekniska 

Högskola visar att 1880-talsfönster med inner- och ytterbåge ligger på mellan 2,07 och 2,44 

W/m²K . Om man sätter in lågemissionsglas på innerfönstret blir värdet istället 1,60W/m²K41. 

 

3.2.3 Hållfasthet och beständighet  

Hur lång livslängd en timmerbyggnad får är starkt beroende av kvalitet på virke och utförande.  

Timmervirkets egenskaper vad det gäller motståndskraft mot röta och biologisk påväxt är 

centralt inte bara för hur länge byggnaden håller utan även för om den erbjuder ett hälsosamt 

inneklimat. 

Traditionellt har man sagt att ett gott timringsvirke skall vara tätvuxet, dvs. ha vuxit långsamt 

och bildat täta årsringar samt vara gammalt nog att ha stor andel kärnved. Det timmer som finns i 

byggnader som är kvar från medeltiden idag har dessa egenskaper. Kärnveden är en typ av 

självimpregnering som bildas främst i furu och det sker när trädet blir gammalt. I kärnveden sker 

ingen vattentransport och porerna fylls igen med hartser. Det skyddar mot inträngande vatten 

och påföljande röt- eller mögelskador. Hartserna innehåller även ämnen som är giftiga för 

mögelsvampar42. 

Traditionellt har granen inte ansetts ha så stor skillnad mellan kärnved och splint och det går 

inte att se skillnad som på tallen. Vad det gäller gran är det extra viktigt att den är tätvuxen och 

gammal, en halvdan gran är inte lika beständig som en dålig fura. En undersökning från Växjö 

universitet visar däremot på en betydande skillnad mellan kärna och splint i gran43.  Deras 

resultat visar även att det bara är kärnveden, inte täthet, som har betydelse för biologisk påväxt. 

Detta resultat kan ifrågasättas. Erfarenhetsmässigt kan vi se att tätvuxet virke bildar mindre fåror 

                                                           

 
38 http://www.hedehus.se/U-varde.htm  (2010 -03- 10) 
39 Bokalders (1997) a.a. sid. 57 
40 http://www.hedehus.se/U-varde.htm  (2010 -03- 10) 
41 Ohlén, Gamla fönster kan bli bättre än nya. byggnadskultur 1/2005. 
42 Dahlgren, a.a., sid 12-13 
43 http://vxu.se/presscenter/pressreleaser/2005/forskning/050608_blom_bergstrom.xml (2010-04-14) 

http://www.hedehus.se/U-varde.htm%20%20(2010
http://www.hedehus.se/U-varde.htm%20%20(2010
http://vxu.se/presscenter/pressreleaser/2005/forskning/050608_blom_bergstrom.xml
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vid exponering mot utomhusklimat under längre tid. Det skulle indirekt kunna ge tätvuxet virke 

större motståndskraft mot röta. 

En gammal teknik för att maximera andelen kärnved som exponeras mot luft är att blockhugga 

virke eller timra med ovala stockar (de senare är vanligare i Norge och under medeltiden). Idag 

vänds kärnveden utåt när man gör lamellstockar.  

Virkets beständighet beror även på det läge huset står i. Traditionella huvudgårdar ligger ofta 

på en höjd med god vattenavrinning och det har hjälpt virket att hålla. 

Ett timmerhus är sett ur dagens perspektiv mycket överdimensionerat vad det gäller stabilitet 

och hållfasthet. Det är beständigt mot kollaps vid brand.  

Torv har traditionellt använts som isolering vid sidan av sågspån: det har ett lågt PH-värde och 

är därför inte speciellt benäget att mögla44. 

 

 

3.2.4 Tung stomme 
Begreppet tung stomme syftar på väggsegment som är byggda av material som har stor 

värmelagrande förmåga. Det innebär att stommen tar till sig och avger överskottsvärme. Detta 

kan i bostadshus främst ge effekt på energiförbrukningen under för- och sensommarmånaderna 

när dygnstemperaturen ute håller sig runt en behaglig inomhustemperatur. I offentliga byggnader 

eller andra byggnader med högt internt energitillskott på dagtid så kan det ha betydelse över 

större delen av åtet. Högt internt energitillskott kan till exempel vara värme från elektronisk 

utrustning och många människor på liten yta. 

Byggnadens ostörda innetemperatur är ett uttryck för den temperatur den skulle ha haft om 

den inte var uppvärmd eller kyld. Om den ostörda temperaturkurvan ligger inom komfortzonen 

behövs varken uppvärmning eller kylning. Så fort temperaturen går under komfortzonen behövs 

uppvärmning för den del av kurvan som ligger under. En tung stomme kan under sommaren helt 

hålla sin ostörda temperatur inom komfortzonen och därför minska behovet av värmning och 

kylning. Även på vår och höst kan den hjälpa till att minimera andelen av temperaturkurvan som 

ligger under och på så vis minska energiåtgången. 

För att kunna utnyttja värmelagring över ett dygn maximalt, dvs. få tillbaks dagens 

värmeöverskott på natten, behöver man ha en viss tjocklek på det ”tunga” materialet interiört 

beroende på hur djupt värmen tränger in i materialet. För trä är inträngningsdjupet ca 7-8 cm, för 

tegel och lerklining drygt 10 cm45. Olika material kan lagra olika mycket värme (se tabell 3). 

 

TABELL 3 46 

                                                           

 
44 Bokalders Byggekologi, 2009 sid. 61 
45 Bokalders (2009) a.a. sid. 207 
46 Huczkowski Massiva trähus- attityd och verklighet, sid. 9 
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Lena Gollvik har i sitt examensarbete jämfört ett hus med lättregelvägg med ett hus med 

massivträ . De visade sig ha nästan samma energiförbrukning trots att lättregelväggen hade 8,7 % 

lägre U-värde47.  På sidan 42 visar hon en total energiförbrukningsskillnad på 3 % mellan en 

byggnad med trävägg respektive lättregelvägg. Detta överensstämmer med resultat från en norsk 

undersökning som Sari Huczkowski hänvisar till i sin uppsats. Där pratar man om 2-4% 

energibesparing. Detta skulle motsvara en redigering av U-värdet med 10 %. Hon hänvisar även 

till undersökningar från USA som visar att man skulle kunna räkna bort mellan 10 och 15 % från 

den tunga byggnadsdelens U-värde48. 

Genom att temperaturkurvan ändras långsammare i en tung stomme slipper man upplevelser 

av oangenäm termisk komfort som annars kan bli resultatet av snabba temperaturväxlingar 49.  

 

 

3.2.5 Fuktbuffring 
Trä, torv, lin och lerklining är hygroskopiska material. Det gör att de kan ta till sig fukt från luften 

och utjämna fuktförhållanden i rummet. För att denna effekt ska ha någon betydelse får inte 

luftomsättningen vara för stor.  Så länge ventilationen hålls under 0,8 oms/h kan träet själv ta 

hand om luftfuktigheten50. Är ventilationen högre finns givetvis de fuktbuffrande egenskaperna 

kvar, men ventilationen tar över.  Det inre skiktet behöver även vara diffusionsöppet för att 

överskottsfukt ska kunna tas upp av de hygroskopiska materialen. Fuktutjämningen kan resultera 

i minskat behov av ventilation och på så vis viss energibesparing51.   

Huruvida de fuktbuffrande egenskaperna i ovanstående material är tillräckligt för att inget 

tätskikt av oljebaserade plaster (diffusionsspärrar) ska behövas är ett omdiskuterat ämne. Jag 

kommer att utgå ifrån antagandet att papp räcker som tätskikt (konvektionsspärr) i bjälklagen 

och att inget tätskikt behövs i väggarna. (förutom direkt vattenspärr i våtutrymmen) 

 

DIAGRAM 152 

 

Diagram 1 visar fuktväxlingen i ett sovrum där det inre 

siktet är diffusionsöppet respektive stängt.  Resultatet visar 

tydligt att det öppna skiktet gör så att det hygroskopiska 

materialet under kan hålla fukten jämnare och inom säkra 

värden med avseende på skador och komfort. Materialet är 

i detta fall en porös träskiva på 12 mm. Enligt Bokalders 

har lermaterial mycket bra fuktbuffrande egenskaper53 . 

Det finns traditionella färger som är diffusionsöppna: 

kalkfärg, slamfärg och limfärg. 

  

                                                           

 
47 Gollvik Massivträ som väggmaterial – en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort. 

2005, sid. 34  
48 Huczkowski a.a. sid. 10 
49 Gollvik a.a. sid. 43  
50 Huczkowski a.a. sid. 19 
51 Huczkowski a.a. sid. 16-17  
52 Huczkowski a.a. sid. 15 
53 Bokalders (2009) a.a. sid. 101 
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3.3 Tillgång på material och kunskap 
 

En stor del av timringen i Sverige idag utförs fortfarande mer eller mindre traditionellt, ofta med 

motorsåg som komplement till yxan. Det finns en eller kanske ett par utbildningar på 

gymnasienivå som har timringsinriktning: Vansbro utbildnings center, Hantverksprogrammet:  

Äldre byggnadsmetoder med Timring och Smide.  Det finns även ett par till tre på 

universitetsnivå. Högskolan på Gotland. Vikingatida byggnadstekniker och Nordsvensk 

timring, samt Dakapo i Mariestad under Göteborgs universitet. Allt som allt examineras kanske 

ca 50-60 snickare med specifik timmermanskompetens förutom lärlingar till yrkesverksamma 

timmermän. Alla arbetar inte med timring efter utbildningen men merparten borde ha tillräcklig 

kunskap om uppdrag finns.  

Det material som krävs för timring är raka långa stockar som är så gamla att de stannat av i 

växten och börjat bilda kärnved. Det sker i tallar som får bli närmare hundra år eller mer. Det 

finns virke av detta slag att få tag på, men det kan krävas lite arbete för att antingen utse ett 

lämpligt bestånd själv, eller hitta ett sågverk som kan ta specialbeställningar54. Seriösa 

timringsföretag bör veta var de kan få tag på virke av hög kvalitet. 

 

 
  

                                                           

 
54 Åkerman, Roland (2008) 
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DEL 4  INTRODUKTION T ILL 

BERÄKNINGSEXEMPEL  

Följande är en översikt och teknisk beskrivning av de byggnader jag valt att använda som 

beräkningsexempel i livscykelanalyserna i del 5 till del 7. Utformningen baseras på den historiska 

gården Sörby gård.  Typhusritningarna är tagna från boken med samma namn av Lars Sjöberg55, 

men de är en aning omritade. Bland annat för att få plats med mer isolering på övervåningen. 

Ytan, A temp är 150 m². Ritningarna gäller alla fyra husen. 

 

 

 

                                                           

 
55 Sjöberg a.a. sid. 50-51 

Sektion 

Övervåning 

FIGUR 2-4. Ritade av Petra Ensjö 

Einarson. 

Observera att ritningarna visar ett fiktivt 

hus. Isolering och väggtjocklekar varierar 

mellan mina olika beräkningsexempel 

och är därför inte exakt utritade, utan 

visar principen. 

Bottenvåning Bottenvåning 
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TABELL 3 

 

Tjocklekarna på isoleringsmaterialen i tabell 3 är uträknade för att det totala U-värdet på 

Timmerhus 1 och Regelverkshus 1 ska motsvara varandra. De olika byggnadsmaterialens vikt och 

volym används i del 5 för att räkna ut energiåtgång och utsläpp av växthusgaser i 

produktionsfasen (inklusive monteringen och transporter i avfallsfasen). De delar av byggnaderna 

som inkluderas i livscykelanalysen är enbart de som framgår av tabell 3. D.v.s. inredning, färg, 

värmedistribution mm. är inte inkluderade i beräkningarna. 

Värden för uppvärmning av ventilationsluft, tappvarmvatten och avdrag för restvärme från 

hushållsel antas vara lika för byggnaderna. De ligger till grund för beräkningar av energi och 

utsläpp av växthusgaser i bruksskedet i del 6. Byggnaderna antas i första hand värmas upp med 

pelletseldning. 

 
Beräknings - 
exempel 
Översikt 
 

 
Timmerhus 1 
(& Timmerhus 
1 trad.) 

 
Timmerhus 
2 (oisolerat) 
 

 
Regelverk 1 
(Cellulosafiber) 

 
Regelverk 2 
(Stenull) 

Golv/grund 

 
Torpargrund 

 
Torv i bjälklaget (25 
cm) 
 

Torpargrund 
 

Torv i bjälklaget 
(25 cm) 

 15 cm betong 
 
15 cm EPS (cellplast) 

15 cm betong 
 
20 cm EPS 
(cellplast) 

Yttervägg 1 
(Bottenplan) 

 

Stockar 6” (15-16 
cm) med lindrev  
 
Vassmatta (10 cm) 
 
Lerklining (6 cm)  

 

Stockar 8” med 
lindrev  

Lättregel, 
cellulosafiber (18 cm) 

Lättregel, 
stenullsisolering 
(30 cm) 

 
Yttervägg 2 
(övre plan 
mot 
kallvindarna) 
 

Stående plank 
 
Torvisolering (30 
cm) 

Stående plank 
Torvisolering (30 
cm) 

Lättregel, 
cellulosafiber (18 cm) 

Lättregel, 
stenullsisolering 
(30 cm) 

Vindsbjälklag 
& snedtak 

 
Torv i bjälklaget (35 
cm) 
 
Tegelpannor 
 

Torv i bjälklaget 
(35 cm) 
 
Tegelpannor 

Cellulosafiber (18 cm)  
Betongpannor  

Cellulosafiber (30 
cm) 
Betongpannor 

Fönster 

Inner- och ytterbåge, 
lågemissionsglas i 
innerbågen 
 

 
Inner- och 
ytterbåge, 
lågemissionsglas 
i innerbågen 
 

Treglas med isolerruta 
Treglas med 
isolerruta 

Murstock 
 

Tegel Tegel Rostfritt stål Rostfritt stål 

U – värde 
 

0,26 0,32 0,26 0,20 
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DEL 5  LIVSCYKELANALY S PRODUKTIONS, 

MONTERINGS -  OCH AVFALLSFAS  

5.1 Begreppsförklaring 
Nedan följer en introduktion till hur jag använder livscykelanalysen som metod och en 

begreppsförklaring. Först därefter går jag in på byggnaderna och materialen specifikt. 

Indata till livscykelanalyserna för båda varianterna av regelverkshus hämtas från Bjørn Berges 

tabeller, som omnämns i inledningskapitlet, och jämförs med data från miljödeklarationer och 

nyare livscykelanalyser. För timmerhuset gör jag individuella livscykelinventeringar för vissa av 

materialen. Det beror dels på att det inte finns standarddata för alla material, dels för att jag 

lättare ska kunna identifiera vilka delprocesser som sticker ut och därmed föra en diskussion om 

hur ”traditionaliserande åtgärder” i olika skeden kan påverka energiåtgång och utsläpp av 

växthusgaser (GWP). 

 

5.1.1 Energi (Primärenergi/processenergi)  

I denna uppsats anger processenergin den energi som går åt i processen från ”vagga till grav”, 

dvs. produktion av råvara, byggnadsmaterial, montering och frakt till 

förbränning/deponi/återvinning. Observera att energiårgång i bruksfasen anges separat och inte 

ingår i begreppet. Systemgränsen är satt så att produktion av verktyg och lokaler inte ingår i 

byggnadernas livscykel.  Inte häller underhåll under byggnadernas levnad. Vissa av materialen är 

restprodukter eller en av flera produkter som fås genom en process.  I de fall två likvärdigt 

avvändbara produkter fås av en process, delas energin. Ett exempel är lin som kan bli linfiber och 

linfröolja. Då delas energiåtgång för markberedning, odling, skörd och transport.   

Primärenergi anges oftast i MJ (megajoule), GJ (gigajoule) eller kWh (1 kWh motsvarar 3,6 

MJ), och avser samtliga energislag sammantaget, utan hänsyn till typ och hur de producerades. 

Man bör ha i åtanke att samma mängd primärenergi kan ge upphov till olika stor miljöbelastning. 

Den energi som kommer exempelvis från skogsbränsle innebär inte någon direkt påverkan på 

växthuseffekten eftersom förbränningen av skogsbränslen ingår i ett slutet koldioxidkretslopp. Å 

andra sidan är energimängden ändå relevant för utsläpp av växthusgaser, eftersom den energi 

som kan sparas kan användas för att ersätta behovet av fossil energi annorstädes.  

Alla material som är brännbara antas i första hand gå till förbrännig när byggnaden är uttjänt. 

Övriga alternativ behandlas diskussionsmässigt för att ge en bild av dess betydelse. Det finns lite 

olika metoder för att räkna total energibelastning från byggnadsmaterialens hela livscykel. Att 

man räknar den energivinst som erhålls från materialen vid förbränning, till byggnadens livscykel 

är inte ovanligt. Energivinst av förbränningen anges separat från processenergiåtgången i tabell 
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4-7 nedan. Förbränningsenergin kan sedan dras ifrån från processenergin. Detta kommer i 

fortsättningen kallas avdrag för energivinst vid förbränning. Men mot detta 

redovisningssätt talar att man ju skulle kunna elda upp materialet på en gång istället, det kan 

därför ifrågasättas om vinsten skall tillskrivas byggnaden.  

Ett annat sätt att väga olika byggnader mot varandra skulle kunna vara att bara tillskriva 

byggnadens livscykel den energi (och utsläpp av växhusgaser) som går åt utöver det som behövs 

för att göra bränsle av materialet. Ett exempel på detta är att man kan räkna avverkning och vissa 

transporter till ”träet som bränsles” livscykel, eftersom träet i byggnaden antas gå till förbränning 

vid livstidens slut. Byggnaden behandlas på så sett bara som en lagringsstation för brännbar 

energi. I kommande resonemang kallas detta energiavdrag för brännbar råvara i 

produktion. Detta förutsätter naturligtvis att det som kan brännas bränns i avfallsfasen.  

 

5.1.2 GWP, utsläpp av växthusgaser  

På motsvarande sätt som processenergi avser energiåtgång för materialproduktion, montering, 

rivning och transport till avfall, avser processutsläpp detsamma för utsläpp av växthusgaser 

(GWP). Utsläpp i brusskedet anges separat.  

GWP anges i viktenhet (g eller kg). Det avser nettoemissioner av ämnen som påskyndar 

växthuseffekten. (Ämnen produceras/avgår från ett material i en process t.ex. förbränning. Det 

kallas att de emitteras).  Exempel på växthusgaser är, förutom koldioxid, metangas som har 21 ggr 

så stark påverkan på växthuseffekten som koldioxid (21 CO2-ekv), och lustgas (296 CO2-ekv). 

Biologiskt nedbrytbara material räknas som koldioxidneutrala i normala fall, och så även i denna 

livscykelanalys. D.v.s. materialet har tagit upp lika mycket koldioxid när det växt som det sedan 

emitterar vid förbränning eller kompostering. Nettoemissionen är alltså det som är kvar efter att 

man har dragit av den koldioxid som binds i växtfasen. GWP är för dessa material ett resultat av 

utsläpp av fossil koldioxid i processen (dvs. transporter etc.) eller utsläpp av annan växthusgas i 

någon del i livscykeln.  

Det finns lite olika sätt på vilka man kan räkan den totala belastningen av växthusgaser från ett 

hus. Ett sätt är att lägga systemgränsen så att man räknar bort produktion av brännbar råvara. 

Endast vidareförädling till byggnadsmaterial räknas till husets livscykel. I kommande 

resonemang kallas detta GWP -avdrag för brännbar råvara i produktion. Observera att 

detta motsvarar energiavdrag för brännbar råvara i produktion. Det fungerar inte i praktiken 

om värmeverket som får det uttjänta huset räknar utsläppen som nollför den energi som erhålls 

av husets material.  Ett annat sätt att räkna är att man tar hänsyn till att användandet av 

materialet som biobränsle i avfallsfasen kan ersätta behovet av fossil koldioxid. Då får man göra 

ett antagande om vilken typ av fossila bränslen man ersätter och räkna bort utsläpp för den 

mängd energi man får tillbaks från trädet i förbränningen. Detta kommer fortsättningsvis kallas 

avdrag för fossil ersättning. Ytterligare ett sätt att räkna är att dra bort den koldioxid som 

finns bunden i olika växter, främst trä, samt i betong. Då räknar man med att byggandet av huset 

hindrar en viss mängd koldioxid från att komma ut i atmosfären under sin livstid. Detta kommer 

fortsättningsvis kallas avdrag för byggnaden som koldioxidsänka. 

Vad de olika metoderna får konsekvenser på det slutgiltiga resultatet framgår av kommande 

kapitel. Värden för de olika avdragen anges separat i tabell 5-8.  
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TABELL 4 

 
Energislag 

 
El 

 
Olja i 
värmeverk 
 

 
Bensin 

 
Diesel 

 
Naturgas 

 
Pellets 

 
Kol i 
värmeverk 

 
CO2-ekv  

 
9,084 
g/MJ 
 

 
90 g/MJ 

 
2,77 kg/l 
(44MJ/l) 

 
3 kg/l  
(35MJ/l) 

 
65,3 g/MJ 

 
3,5 g/MJ 

 
106  MJ 

 
  

Tabell 4 visar utsläppsvärden för de olika energislag som används i mina livscykelinventeringar. 
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5.2 Timmerhus 
 

5.2.1 Material  

Nedan följer en introduktion till timmerhusens material och en livscykelinventering. I del 5.1.2, 

tabell 5-6, är värdena satta i förhållande till byggnaden som helhet. Markeringarna (*) i 

materialmatriserna nedan betyder att värdet är antaget av mig utifrån information om andra 

liknande material eller att källmaterialet är tvetydigt och skapar en stor osäkerhet i värdet. 

Samtliga transportdistanser är antagna utifrån min bedömning hur långt det generellt är 

producent- eller avfallsanläggning. 

För varje material delar jag upp energin och GWP i det som tillhör transport, arbete, 

bränning/smältning och torkning. Detta för att bena ut var det finns möjligheter att göra 

”traditionaliserande” åtgärder i processen.  Arbete avser det som man traditionellt gjort för hand, 

torkning avser även andra processer som inte ”behöver” varken energi eller arbete. Angivelse för 

procent är baserade på de antaganden jag gjort i inventeringsmatriserna. 

 

Lin 

Information om lindrev är hämtat från en jämförande livscykelanalys av stenull, cellulosafiber 

och linfiber. För drev som kan göras av restprodukter från tillverkning av andra linprodukter 

borde värdena vara lägre. 

Linfiberisolering framställs från linets stjälk genom att denna torkas och skäktas så att fibrerna 

frigörs från skalet. Borax 1-2% (metall) tillsätts som brandskydd och polyester (plast) som 

bindemedel (upp till 15 %) i samband med en lättare uppvärmning.  

För linisolering producerad i Danmark anges följande siffror för växthusgasutsläpp och 

energiåtgång: 704 g CO2-ekv/kg och ca 25 MJ/kg.  Det högsta utsläpps värdet för lin i Europa är 

ca 2700 g CO2-ekv/kg och ca 40 MJ/kg. Skillnaderna beror till stor del på hur mycket polyester 

och borax som är tillsatt samt vad som händer med linfibrerna i avfallsfasen. Vid 15 % iblandning 

av polyester i linet står polyester för 41 - 65% av totalenergin för materialet.  

Lin är svårt att återvinna och bränning är förmodligen lämpligast56. Det understryks att deponi 

som landfyllning är olämpligt vad det gäller linfiber eftersom de då avger metangas istället för 

koldioxid.  Av detta skulle man kunna gissa att själva hanteringen vad gäller förädling har relativt 

liten betydelse.  

En uppskattning är att transporter står för mellan 5-10 % 

av energiåtgången, torkning kanske 5-10% och arbete för 15-

30 %. 

  

                                                           

 
56 Schmidt a.a. sid. 65 

De värden för lin, ”vagga till 

grav”, som jag använder i mina 

beräkningar för Timmerhus 1 

& 2 är; 

 25 MJ/kg & 704g CO2-ekv 

/kg 
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Trä 

Indata för produktion av trävaror är hämtade från Miljödeklarationer från Träindustrin i Norden, 

sågade trävaror och sågade och hyvlade trävaror som bygger på statistik från ett 20-tal sågverk 

i Sverige. Data för skogsbruket hämtas från skogsforskningsinstitutet57. Värdena jämförs med 

värdet i Bjørn Berges tabell58. Information om hur lamellstockar förhåller sig till vanliga stockar 

hämtas från skogsindustriernas hemsida och information om energiåtgång för elmotorsåg har 

erhållits via produktsökningar på internet. 

Torkning står för 70 % av energin och 0,3 % av växthusgasutsläppen. Energin för uppvärmning 

av torkrummet kommer från förbränning av trärester och räknas därför som koldioxidneutralt59. 

Transporter står för 9 % av energiåtgången och 55,4% av växthusgasutsläppen. Arbete står för 21 

% av energin och 44,3 % av växthusgasutsläppen. Utifrån min bedömning bör hustimmer som 

bara blocksågas ha en något lägre energiåtgång än plankor/brädor per m³. 

Det bör nämnas att trävirke är en stor koldioxidsänka, vilket innebär att det håller koldioxid 

som släpps ut först vid förbränning eller förmultning. 1 kg torrt timmer innehåller ca 0,5 kg kol 

vilket blir 1,8 kg koldioxid vid förbränning60. Det innebär att timmerhuset hindrar 79200 kg 

koldioxid att komma ut i atmosfären under byggnadens livstid. 

  

                                                           

 
57 Berg Från planta till planka – en livscykelsyn på svenskt skogsbruk. 2001, Sid. 1 
58 Berge a.a. sid.20-21 
59 Andersson a.a. sid. 1-2 
60 Berge The ecology of building materials, 2009, sid. 159 

De snittvärden för trä,” vagga till 

grav”, jag använder  i mina 

beräkningar för Timmerhus 1 & 2 

är; 

  3,15 MJ/kg & 44,5 g CO2-

ekv/kg. 
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FIGUR 5. Livscykelmatris. 

Ritad av Petra Ensjö Einarson 

* 

* 
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 Lerklining  

Ett recept för lerklining hämtat från Lerbyggeföreningen i Sverige är: 1 del lera, 2 delar sand, 1 

del torv, 1 del halm och ½ del hästgödsel (volymdelar) 61. Halmen är en restprodukt: mer än 

hälften av Sveriges halmskörd harvas ner i åkern62, så varken sådd eller skörd av halmen kan 

räknas till byggnadsmaterialets livscykel.  Även hästgödsel räknar jag som en restprodukt. Leran 

kan antingen tas direkt från marken till byggplatsen eller förädlas genom att mindre sten och 

andra orenheter tas bort och att leran lagras, torkas, pulveriseras och paketeras (kakelugnslera är 

oftast förädlad). Lerkliningen antas i detta fall blandas med tvångsblandare på byggplatsen. 

Indata till förädlad lera har erhållits genom mailkontakt med företaget Bara Mineraler63 och 

data för halm kommer från LCA-databas för konventionella fodermedel. Information om 

energiåtgång för tvångsblandare har erhållits via produktsökningar på internet. 

Transporter står enligt mina beräkningar för 58,4% av energin och 74 % av 

växthusgasutsläppen. Arbete för 19 % av energin och 15 % av växthusgasutsläppen, påskyndande 

av naturlig process (torkning) för 22,6 % av energin och 11 % av växthusgasutsläppen. 

                                                           

 
61 www.naturligt-byggeri.org (2010-05-18) 
62 Flysjö LCA-databas för konventionella fodermedel – miljöpåverkan i samband med produktion. 2008, sid. 30 
63 Haby, mailkontakt 2010-04 Bild 2. Livscykelmatris. Ritad 

av Petra Ensjö Einarson 

FIGUR 6. Livscykelmatris. 

Ritad av Petra Ensjö Einarson 

De värden för 

lerklining, ” vagga 

till grav”, jag 

använder i mina 

beräkningar för 

Timmerhus 1 & 2 är; 

0,27 MJ/kg & 

17,9g CO2-ekv/kg. 

 

* 

* 

* 

* 
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 Torv 

Torvutvinning går till så att man utser ett område som lämpar sig för torvtäckt och dikar det med 

ca 1 m djupa diken och 20 m emellan. Torven är klar för att skörda ett par år senare. Detta sker 

antingen med grävskopa (för att ta upp torvplattor) eller harv och grävskopa för löstorv. Därefter 

läggs torven på en torkåker under sågspån eller plast för att frysa under en vinter och torka under 

året64. Transporter står för 72 % och arbete 28 % av energi och växthusgasutsläpp.  

Brännvärde för torv kommer från Naturvårdsverkets tabeller för energiinnehåll och densitet 

för bränslen (från internet)65. Värden för dikning och skörd/grävning av torv är en uppskattning 

utifrån värden för lera. Transportdistansen för torv är uppskattad utifrån hur många leverantörer 

det finns. Här kan förekomma stora variationer och det har relativ stor inverkan på resultatet för 

materialet som helhet. Det finns ett 30–tal firmor som utvinner torv i Sverige, mest energitorv. 

Summan för utsläpp av växthusgaser för torv är även beroende av frigörande av markbunden 

koldioxid och metan66 men det har inte varit möjligt att hitta siffror och inkludera dem i 

beräkningarna.  

                                                           

 
64 www.svensktorv.se (2010-05-17) 

65 http://www.swedishepa.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-

foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/ (2010-05-19) 
66 http://www.torvforsk.se/pdfer/vaxthus.htm (2010-05-28) 

FIGUR 7. Livscykelmatris. 

Ritad av Petra Ensjö Einarson 

De värden för torv, 

” vagga till grav”, jag 

använder i mina 

beräkningar för 

Timmerhus 1 & 2 är; 

 0,35 MJ/kg & 30 g 

CO2-ekv/kg. 

* 

* 

http://www.svensktorv.se/
http://www.torvforsk.se/pdfer/vaxthus.htm


37 
 

 

 Vass 

Vass används ofta för att reducera läckage av näringsämnen från sjöar och vattendrag till havet. 

Växande vass binder bland annat fosfor. Det skördas med skördetröska och fraktas iväg från sjön. 

Normalt sett blir det biobränsle eller gödningsmedel67. Om man ska använda det som 

byggnadsmaterial behöver de växa lite mer än vad som är nödvändigt för reningen. Därefter 

torkas den och binds samman till mattor. Redovisade värden för torkning och bindning är 

uppskattningar utifrån jämförelser med halm. Transportdistansen är uppskattad och skillnader 

där har stor betydelse för de totala värdena för vass.  

Transporter står för 65,5 % av energin och 94,5 % av utsläppen av växthusgaser. Arbete står för 

23 % av energin och 3,5 % av utsläppen. Torkning står för 11,5 % av energin och 2 % av 

växthusgasutsläppen. 

  

                                                           

 
67 Bastviken Inventering av behovet och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar. 2008, 

sid. 30 

FIGUR 8. Livscykelmatris. 

Ritad av Petra Ensjö Einarson 

De värden för 

vassmatta, ” vagga 

till grav”, jag 

använder i mina 

beräkningar för 

Timmerhus 1 & 2 

är; 

  3,1 MJ/kg & 186 

g CO2-ekv/kg. 

* 

* 
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Tegel 

Processen går till så att man gräver upp lera och pressar den 

genom valsar för att få bort stenar. Sedan pressas den in i 

vakuumkammare för att förbättra egenskaperna vad det gäller 

frost mm. Därefter formas teglet och skärs till. Slutligen torkas det 

i 3 dygn samt förvärms och bränns under 3 dygn, där 

temperaturen stiger till runt 1050 grader, lite beroende på vilken 

produkt som ska åstadkommas. Energiförbrukningen är enligt 

Stripple 3,1-3,5 MJ/kg. Ca 88 % av energin är gasol som går åt i 

brännugnen. 10 % el och 2 % fossilbränsle för interna 

transporter68.  Berge anger 2 MJ/kg från ”vagga till grind”. Tegel 

kan återanvändas flera gånger och har en teoretisk livslängd på 

minst 1000 år. Användning av kalkbruk eller lerbruk skapar 

möjligheter för återanvändande av tegelstenar69. Att återanvända 

tegel 1 gång halverar i princip miljöbelastningen eftersom 

transport till kund har liten inverkan på helheten. 

 

Glas 

Det finns 1 glastillverkare i Sverige (Halmstad). Där tillverkas 

planglas enligt floatglasmetoden. Råvarorna är sand, soda, dolomit 

(99 % tillsammans) samt kalksten, nefelinsyenit, natriumsulfat, 

järnoxid och antracit. Råvarorna är till viss del mineraler som 

hämtas från gruvor i Europa. 

Dessa blandas och matas in i en smältugn i 1550 C˚ från vilken 

glassmälta rinner ut på en yta av smält tenn och formas till rätt 

bredd och tjocklek. Smältningen sker med el och fossila bränslen 

Därefter kyls det successivt till rumstemperatur och skärs i delar. 

Vidareförädling till lågemissionglas och isolerrutor sker av andra 

aktörer. Vid jungfrulig produktion av glas avgår koldioxid från 

råmaterialet på omkring 23 % av det totala koldioxidutsläppet. 

Detta slipper man vid omsmältning. 6,3 MJ/kg anges som medeltal 

för energiåtgång70. Lundstedts anger 6 MJ fossil energi och 0,8 MJ 

el/kg. Berge anger värdet 7 MJ/kg och det låter rimligt att räkna 

med det eftersom transporter tillkommer till produktionen. Till 

detta kommer ett materialspill som ökar de praktiskt användbara 

värdena.  

                                                           

 
68Stripple Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin. 2004, 

sid. 71-78 
69 Berge Byggekologi 2009, sid. 206 
70 Stripple a.a. sid. 50-52 

De värden för tegel, 

”vagga till grav”, jag 

använder i mina beräkningar 

för Timmerhus 1 & 2 är; 

  2,8 MJ/kg &160 g CO2-

ekv/kg. 

Det är 16200 kg tegel i 

byggnaden. 

De värden för glas, 

”vagga till grav”, jag 

använder i mina 

beräkningar för Timmerhus 

1 & 2 är; 

   8 MJ/kg & 600 g CO2-

ekv/kg. 

Det är 395 kg glas i 

byggnaden. 



39 
 

 

5.2.2 Totala värden för timmerhus  

 

Observera att tabell 5 och 6 innehåller data för både Timmerhus 1, Timmerhus 2 oisolerat och 

Timmerhus 1 trad. och att färgerna motsvarar de för respektive hus i diagrammen i del 7. 

Timmerhus 1 trad. innebär att samtliga torkningsprocesser är gjorda i fri luft, att torven och 

oförädlad lera transporteras direkt till kund utan att mellanlagras på centrallager. Det innebär 

även att linet inte har polyester i sig och att timret kommer från självsådda träd. (Saker som 

skulle kunna förändras ytterligare är att grävning och skörd, sågning/spräckning av plank, 

timring, bindning av vassmattor skulle kunna ske för hand samt att transporter skulle kunna 

minskas genom mer lokal produktion eller att transporter skulle kunna ske med häst. Se 

diskussionen i del 8.2). 

Vad de olika avdragen i tabellerna nedan betyder framgår i del 5.1 underrubrik Energi 

(Primärenergi/Processenergi) och GWP. 

Primärenergi i  materialprocessen - Timmerhus 1,  

Timmerhus 1 trad. & Timmerhus 2   

TABELL 5    

Material 
/hus 
 

Trä Torv Tegel Lin Vass 
Ler -
klining 

 
Grus 
/sand 
 

 
Glas 

Totalt 

 
Volym (m3) 
 

80 65(+1) 9 1 10,5 6,5 36 0,16  

 
Processenergi 
Timmerhus 1 
(GJ) 
 

138 8,6 46 0,8 3,8 2,8 2,6 3,3 
206 
± 12 % 

 
Processenergi 
Timmerhus 1 
trad. (GJ) 
 

31 7,8 42 0,5 2,5 0,9 2,6 3,3 91 ±8% 

 
Processenergi 
Timmerhus 2 
oisolerat (GJ) 
 

138 8,6 46 0,8 - - 2,6 3,3 
199± 
12 % 

 
Möjliga avdrag (värde för önskat avdrag dras av från ovanstående värden) 
 
 
Energiavdrag 
för brännbar 
råvara i 
produktion (GJ) 
 

15 2,4 - 0,3 
0,5 
(gäller 
ej T2) 

- - - 18,2 

 
Avdrag för 
energivinst vid 
förbränning 
(GJ) 
 

704 242 - 0,4 
17,4 
(gäller 
ej T2) 

- - - 964 
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Utsläpp av växthusgaser (GWP) i  materialprocessen -

Timmerhus 1,  Timmerhus 1 trad. & Timmerhus 2   

TABELL 6 

Material 
/hus 
 

Trä Torv Tegel Lin Vass 
Ler -
klining 

 
Grus 
/sand 
 

 
Glas 

Totalt 

 
Volym (m3) 
 

80 65(+1) 9 1 10,5 6,5 36 0,16  

 
 Processutsläpp 
Timmerhus 1 (kg) 
 
 

1953 735 2600 2171 223 186 211 237 
6166 
± 15 % 

 
Processutsläpp 
Timmerhus 1 
Trad. (kg) 
 

1700 668 250072 10 211 64 211 237 
5601 ± 
12 % 

 
Processutsläpp 
Timmerhus 2 
Oisolerat (kg) 
 

1950 735 2600 26   211 237 
5759± 
15 % 

 
Möjliga avdrag (värde för önskat avdrag dras av från ovanstående värden) 
 
Avdrag för 
timmerhus som 
koldioxidsänka 
(kg) 

79200 ? - ? ? - - -  

 
GWP-avdrag för 
brännbar råvara i 
produktion.  (kg) 
 

1241 208 - 16 
13 
(gäller 
ej T2)  

- - - 1478 

 
Avdrag för fossil 
ersättning vid 
förbränning 
(kg)73 
 

63360–
74624 

21758–
25626 

 
32-
38 

1565-
1843 
(gäller 
ej T2) 

   
86715 - 
102131 

 

  

                                                           

 
71 Värde för danska förhållanden 
72 Uppskattning utifrån energiminskningen och energilag. 
73 För ersättning av kol eller olja i värmeverk. Olja 0,09 kg/MJ och kol 0,106 kg/MJ. (Uppenberg Miljöfaktabok 

för bränslen – del 1 huvudrapport. 2001, 1f) 
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Känslighetsanalys  

Känslighetsanalysen är ett sätt att beskriva osäkerhetsfaktorer och möjliga variationer i 

livscykelinventeringen och hur stor betydelse dessa har för byggnaden som helhet. Vissa av 

osäkerhetsfaktorerna kan bero på att informationen i olika källor skiljer sig åt, att det finns stora 

variationer i hantering mellan olika producenter, eller att det inte varit möjligt för mig att få tag 

på någon exakt information om något visst moment i materialtillverkningsprocessen. Det är svårt 

att bedöma osäkerhetsmarginalerna och de siffror som presenteras nedan och i tabell 5 och 6 är 

mina egna bedömningar. 

De två materialen med överlägset störst betydelse för byggnadernas processenergiåtgång och 

processutsläpp är trä och tegel.  Det finns delar i träbearbetningsprocessen där variationerna kan 

vara runt ± 80 %. Som exempel kan nämnas att det varierar hur mycket en timmerman använder 

motorsåg vid timring. Men den siffran är bara mellan 0,05 och 1 % av den totala processenergin 

för trä (situationen är densamma för blandning av lerklining i tvångsblandare). Den mest 

betydelsefulla osäkerheten vad gäller träproduktionen är torkningens del i sågverkets energi. Här 

har källorna varit lite svårtydda. Det har betydelse för hur stor energivinst man kan göra genom 

att torka virke i uteluft istället för i torklokaler men det har mindre direkt betydelse för utsläpp av 

växthusgaser. Indirekt påverkar energiåtgången för torkning dock möjligheten att ersätta behov 

av fossila bränslen i andra processer. Osäkerheten får betraktas som acceptabel. För 

processutsläpp har avverkning och vidaretransport till sågverk stor betydelse, men dessa värden 

har relativt stor säkerhet som medelvärden, då de är tagna från Stiftelsen Skogsbrukets 

Forskningsinstitut. Marginal för normala variationer (felmarginal), för träprocessens energi som 

helhet ligger på runt ± 10 %. Det motsvarar ca ± 7 % för byggnaden som helhet.  

Värdena för tegel och glas är tagna från färdiga livscykelanalyser men variationerna visar sig 

vara stora mellan studierna (runt 30 % skillnad för tegel). Tegel orsakar en total osäkerhet på 

byggnaden på omkring ± 5 % energi och ±7,5 % utsläpp. Sammantaget med att volymen är en 

relativt inexakt beräkning från min sida så är tegelvärdet ett problem för säkerheten i 

totalsiffrorna i tabell 5 och 6. 

Osäkerheten för dikning och skörd av torv är uppskattningsvis ±25 % för både energiåtgång och 

utsläpp. Värdet är uppskattat utifrån värden för lera eftersom uppgifter från producent inte varit 

möjliga att få.  För torvprocessen som helhet ger det en osäkerhet på drygt ± 5 % för både energi 

och utsläpp, men för byggnaderna som helhet är det försumbart (runt ±0,4 %).  

Värden för produktion av lindrev har inte varit möjliga att hitta men den livscykelanalys som 

tar upp linfiberisolering har variationer på ca 40 % vad det gäller energiåtgång, och nästan 400 % 

på utsläpp, beroende på produktionssätt och avfallshantering74. Här är osäkerheten alltså mycket 

stor men det handlar om små volymer och påverkar således värdet för byggnaderna som helhet 

ytterst marginellt. 

Transportdistanserna är antagna utifrån hur många producenter av materialet det finns, de 

reella variationerna kan vara mycket stora.  

                                                           

 
74 Schmidt A comparative life cycle assassment of three building insulation products made of stone wool, paper 

wool and flax. 2003, sid. 65 
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Energiåtgång  

Detta stycke syftar till att ge en bild av hur tillverkningen av de olika materialen skulle kunna 

förändras och vilka förändringar som ger effekt på helheten för materialen eller byggnaderna.  

Som framgår i tabell 5 går merparten av energin i Timmerhus 1 åt till trävarorna. 

Energiåtgången är mer än 70 % lägre om tillverkningsprocessen är mer traditionell (Timmerhus 1 

trad.). För teglet skulle det gå att få ner energin med knappt 10 % om man preparerade leran 

traditionellt och handslog det i tegelformar. (Dessa båda material, samt glas, går att återanvända 

och således få ner energiförbrukning, och utsläpp av koldioxidekvivalenter).  

För torv, vass, sand och grus går i princip all processenergi åt till grävning och transporter. Det 

enda sättet att minska energin här är att ha utvinning mer lokalt. Ca hälften av energin går åt till 

vidaretransport till kund. Inga transporter för nämnda material är avdragna i Timmerhus 1 trad. 

Vad det gäller lerkliningen går den mesta energin åt till förädling av lera och transport till kund. 

Om leran istället grävs upp lokalt kan energiförbrukningen gå ner med ca 70 %. Mest för att 

transportavståndet till kunden blir kortare (det beror ju naturligtvis på om man bor nära 

tillverkaren eller inte). För lin skulle energiåtgången minskas framför allt av att ingen polyester 

och borax blandas i, men i byggnaderna som helhet är effekten försumbar. Både dessa åtgärder 

för lera och lin, samt torkningsdelen i tegeltillverkningsprocessen, är avräknade i Timmerhus 1 

trad. 

Enligt mina beräkningar går 49 % av den totala energin, för uppförandet av Timmerhus 1, åt till 

torkning. Torkning skulle kunna ske naturligt och kräver i princip inget extra arbete att göra 

traditionellt (under kategorin torkning ligger även polyester eftersom det inte behövs alls i 

processen). Bränning/smältning av tegel och glas står för 21 %, transporter står för 13 % och 

arbete som skulle kunna utföras för hand för 17 %. Observera att diagram 2 visar processenergi 

utan avdragen i nedre delen av tabell 5. 
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GWP (utsläpp av växthusgaser)  

 Av energin som går åt till träprodukterna är ca 70 % biobränsle, 12,5% fossilt bränsle och 17,5 % 

el. Torkningen som står för merparten av energin är biobränsle och därför innebär torkning i fri 

luft inte samma minskning i utsläpp av växthusgaser som i energiåtgång. Det som har störst 

betydelse för utsläppen är transportsträckorna och avverkningen. Avverkning och gallring för 

hand skulle få ner växthusgasutsläppen med ca 550 kg men detta är inte avdraget i Timmerhus 1 

trad. Värt att nämna, även om det inte är med som ett av alternativen i undersökningen, är att om 

man istället bygger med lamellstockar innebär det en ökning av utsläpp på ca 7 % i förhållande till 

konventionell träbyggnation 75, och uppskattningsvis 8-10 % i förhållande till Timmerhus 1 trad.  

 Byte till biobränsle för tegelbränning skulle onekligen ge stor effekt på de totala 

processutsläppen för timmerbyggnaderna. Men biobränsle är inte lika naturligt val vid 

tegelproduktion som vid träproduktion. Vid träproduktion eldar man nämligen sina egna 

restprodukter. Här skulle det kanske mest innebära att motsvarande mängd olja inte kan ersättas 

på andra ställen i samhället, beroende på hur stor tillgången på biobränslen är. 

Största GWP för torv är frigörande av markbunden koldioxid och metan, men det har inte varit 

möjligt att hitta siffror och inkludera dem i beräkningarna. Dessa eventuella utsläpp skulle i så 

fall räknas som materialbundna, d.v.s. brunt i diagram 3. 

Enligt mina beräkningar för Timmerhus 1, står bränning och smältning (av tegel och glas) för 

39 % av GWP och transporter står för 39 %. Arbete som skulle kunna utföras för hand står för 20 

% och torkning 1,5 %. Ca 0,9 % av utsläppen kommer direkt från råvaror i glastillverning och går 

inte att rationalisera bort. Observera att diagram 3 avser processutsläpp utan ”möjliga avdrag” i 

nedre delen av tabell 6. 

 

                                                           

 
75 Skogsindustrierna Träts betydelse för ett bättre klimat, pdf, sid 5 
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Resursanvändning  

Trä anses allmänt som en förnyelsebar resurs och i Sverige är tillväxten större än avverkningen. 

Ca 25 % av Sveriges landyta täcks av torv. Årsutvinningen av torv är 4-5 miljoner m³. Det 

handlar främst om energitorv och odlingstorv men även lite till byggnation. Totalt motsvarar det 

ca ¼ av årstillväxten.76 

Vass skördas i sjöar och vattendrag för att hindra läckage av näringsämnen till havet. Vassen 

suger åt sig fosfor, sedan skördas den och transporteras bort. Vassmattor kan alltså göras av en 

restprodukt från miljövården. 

Halm är också en restprodukt, i genomsnitt ca 65 %77 av all skördad halm plöjs ner i åkern. 

(Behöver man annan gödning om man tar upp halmen?) 

Lera till lerklining och tegel kan inte ses som en bristvara, användbar lera är enligt Berge 

mycket utbrett. Till infärgning kan man använda mineraliska pigment som är begränsade 

lagerresurser78. 

Resurser till glas är vanligt förekommande men vissa av dem kräver långa transporter. Dock 

handlar det om små mängder. 

 

Övrig nämnvärd miljöpåverkan 

Lera, sand och grus kan vid stora brott ge stora sår i naturen. Detta kan undvikas genom mindre 

lokala uttag. 

Uttag av skog kan påverka biotoper och skogsbrukets dikning kan frigöra lustgas. 

Miljöpåverkan efter torvbruk kan ses på ur flera perspektiv. Man kan eliminera 

växthusgasernas effekt genom att planera energiskog och på så vis binda koldioxid på platsen. Ett 

annat alternativ är att göra våtmark av området, något som bidrar positivt till den biologiska 

mångfalden redan efter 1-2 år79 enligt Svensk torvs hemsida. 

 

 

  

                                                           

 
76 www.svensktorv.se (2010-05-06) 
77 Flysjö a.a. sid. 30 
78 Berge The Ecology of building Materials 2009, sid. 55 
79 www.svensktorv.se (2010-05-06) 

http://www.svensktorv.se/
http://www.svensktorv.se/
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5.3 Regelverkshus 
 

5.3.1 Material  

De värden som anges i Berges tabell ska multipliceras med normal spillfaktor för respektive 

material. Därför kan de värden jag använder och hänvisar till i de röda boxarna vara något högre 

än de som anges i texten. Observera att samtliga värden i textrutorna avser ”vagga till grind” i 

motsatts till del 5.1 timmerhus, där värdena avser ”vagga till grav”. Olikheten korrigeras i 

totalvärden i tabell 7 och 8. 

Betong  

Betong består av cement (15%), grus och vatten samt tillsatsämnen för 

snabbare torkning mm. Det som i första hand är energikrävande är 

tillverkningen av cementen. Råvaran är kalksten. Denna krossas, torkas 

och mals och blandas med additiv, exempelvis järn, aluminium eller 

kiselhaltig lera innan det bränns till klinker i en roterugn på 1400-1450 

C˚. Färdig cementklinker mals sedan till pulver80. Produktionen i 

roterugn har energieffektiviserats mycket och hade år 2000 gått ner från 

2,7 till 1 kWh/kg sedan 196581. Cementa, som är Sveriges enda 

cementtillverkare, har en modern ugn som drivs mycket med 

sopförbränning. Koldioxidemissionerna skulle kunna minskas genom att 

byta till biobränsle men stor del av emissionen kommer från 

materialutvinningen och inte från bränning i ugnen. Energiåtgången för 

cementtillverkning är ca 3,5 MJ/kg och koldioxidemissionen 0,8 kg/kg82. 

Det innebär 3,5 * 0.15= 0,525 MJ/kg betong och 0,8*0,15=0,12 kg CO2/kg 

betong (”vagga till grind”). Berge anger värdena 0,6 MJ/kg och 120 g 

CO2/kg för hela processen83.  

Det bör tilläggas att betong binder koldioxid under sin livstid. De 

närmaste 70 åren efter gjutningen binder det ca 70 % av de totala 

produktions- och byggnationsutsläppen84. Jag kan inte utläsa var 

koldioxiden tar vägen om eller när materialet deponeras och bryts ner 

därför väljer jag att inte räkna med bindningen i huvudscenariot (såvida 

den inte redan är medräknad i Berges tabeller).  

 

  

                                                           

 
80 Stripple  Utredning om möjligheterna att minska utsläppen av fossil koldioxid från mineralindustrin. sid. 11 
81 Bokalders (2009) a.a. sid. 46 
82 Stripple a.a. sid. 20-22 
83 Berge Bygningsmaterialer for en bœrekraftig utvikling 1995, sid 40-41 
84 Stripple a.a. sid. 27 

De värden för 

betong, ” vagga 

till grind”, jag 

använder i mina 

beräkningar för 

Regelverkshus1 

& 2 är; 

  0,7 MJ/kg & 

137 g CO2-

ekv/kg. Det är 

 39100kg (R1) 

41500kg (R2) 

betong i 

byggnaden. 
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EPS cellplast 

EPS är ett plastmaterial och råvaran är olja som 

destilleras genom uppvärmning i ett raffinaderi. Av 

en del av råoljan tillverkas plast. Den typ av plast som 

används till EPS är polystyren. EPS består av 2 % 

polystyren och 98 % luft i bubblor i materialet. 

Tillverkningen sker genom jäsning i två steg. I första 

skedet värms plasten upp med ånga och expanderar 

och blir ihålig. I nästa steg smälts de ihåliga 

bubblorna samman till kakor. Materialet kan 

produceras till viss del av återvunna 

plastförpackningar85. Energiåtgång för ”vagga till 

grav” med o% av materialet från materialåtervinning 

är 88,6 MJ/kg. Av den totala energianvändningen är 

hela 82 MJ vid framställning av råvarumaterialet, dvs. förmodligen plasten. Koldioxidvärdet är 

enligt samma premisser 2500 g/kg86. Berge anger 75 MJ/kg och 2000 g CO2-equvivalenter/kg87. 

Det är oklart hur stor andel återvunnet han räknar med. Ett ökat användande av returplast skulle 

kunna minska värdena ytterligare. 

 

Gips 

Gips kan framställas på ett par olika sätt: dels 

tillverkas det av restprodukter från avsvavling av 

rökgaser från industrin, dels från bränning av gipssten 

i 200 C˚88. Gipssten finns naturligt i England och i 

medelhavsområdet. Materialet har höga 

koldioxidutsläpp. Detta beror på att stor del av 

produktionsenergin kommer från olja89. 

 

Mineralull  

Mineralull är ett isoleringsmaterial som är flamsäkert. 

Det bryts inte ner av organiska processer och fibrerna 

absorberar inte vatten. Det finns två huvudtyper av 

mineralullsisolering: stenull och glasull. Stenull består 

av 98 % stenråvaror och restprodukter från cement 

och slagg från ståltillverkning. De resterande 2 % är 

                                                           

 
85 Johansson Livscykelanalys och optimering av isolering för moderna byggnader – med fokus på kv. 

Limnologen i Växjö 2007, sid. 10 
86 Johansson a.a. sid. 15-16 
87 Berge (1995) a.a. sid.40-41 
88 Bokalders (2009) a.a. sid 46 
89 Berge (1995) a.a. sid. 50 

De värden för EPS, ” vagga till 

grind”, jag använder i mina 

beräkningar för Regelverkshus 1 

& 2 är; 

83 MJ/kg & 2200g CO2-ekv/kg. 

Det är 

 322kg (R1) 460kg (R2) EPS i 

byggnaden. 

De värden för gips, ” vagga till 

grind”, jag använder i mina 

beräkningar för Regelverkshus 1 

& 2 är; 

6,2 MJ/kg & 410g CO2-ekv/kg. 

Det är 

 5850kg gips i byggnaden. 

De värden för stenull, ” vagga 

till grind”, jag använder i mina 

beräkningar för Regelverkshus 2 

är; 

16 MJ/kg & 1060g CO2-ekv/kg. 

Det är 

 2580kg stenull i byggnaden. 



47 
 

 

bindemedel och olja. Stenråvaror och restprodukter smälts samman i en kraftig smältugn under 

tillförsel av luft.  Fibrerna som bildas genom smältan binds sedan samman till skivor i en 

spinnkammare där en pendel drar ut trådar som binds samman av tillsatt bindemedel90. 

Primärenergi 17 MJ/kg, koldioxidekvivalenter är 1200 g/kg91. Berge anger 11-16 MJ/kg och 770-

1076 g CO2-ekv/kg. Glasull har något högre värden. 

 

Cellulosafiber 

Cellulosafiber kan tillverkas av returtidningar eller 

direkt från trävara. Från returpapp mals pappret och 

tillsätts brandskyddsmedel (borsyra, borax, silikat 

eller amoniumpolyfosfat) upp till 14-25 % av vikten92.  

Tillverkning direkt från trä kräver mer energiåtgång. 

Berge anger 19 MJ/kg och 140 g CO2-ekv /kg93 för ett 

material med 80 % returpapper och 20 % 

brandskyddsmedel och andra tillsatser94. 

 

Fönster 

Fönstertypen är vald för att det finns en livscykelanalys gjord för den. Fönstret är tillverkat av trä 

med aluminiumprofiler. Det är ett utåtgående glidhängt fönster med 3-glasisolerruta, med tre 4-

mm:s glas vara av ett energiglas. Det är 16 mm distans mellan glasen var av den ena luftspalten är 

fylld med argon.  Fönstrens karm och båge har impregnerats och bottenstyckena har 

vakuumimpregnerats. Fönstren är fabriksmålade vid leverans.95 

Aluminium tillverkas av råvaran bauxit som innehåller 50 till 60 % aluminiumoxid. 

Aluminiumoxiden separeras genom en kemisk process. Aluminiumoxiden löses upp vid hög 

värme i en speciell ugn. Smält aluminium samlas på ugnens botten, varifrån den tappas. Denna 

process är mycket energikrävande. Materialåtervinning av aluminium kräver knappt 5 % av 

energimängden vid tillverkning från bauxit96. Tillverkningen av stål från malm är betydligt 

mindre energikrävande. 

En direkt användning av energivärden och växthusgasvärden från Lundstedts resultat ger 24,7 

GJ och 8265 kg koldioxidekvivalenter. När jag räknar själv på materialen utifrån de siffror hon 

angivit och de som Berge anger får jag mellan 8,8 och 9,9 GJ och omkring 33oo kg CO2-ekv. 

 

                                                           

 
90 Johansson a.a. sid. 9 
91 Johansson a.a. sid. 14 
92 Bokalders (2009) a.a. sid. 58 
93 Berge (1995) a.a. sid. 40-41 
94 Berge (1995) a.a. sid. 66 
95 Lundstedt a.a. sid.7 
96 Bokalders (2009) a.a. sid. 66 

De värden för cellulosafiber, 

”vagga till grind”, jag använder i 

mina beräkningar för 

Regelverkshus 1 är; 

19 MJ/kg & 14 g CO2-ekv/kg. 

Det är 

 3600kg cellulosafiber i 

byggnaden. 
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Stål 

Stål utvinns från järnmineral. Utvinning av malmen sker genom brytning, krossning och 

anrikning. Den anrikade produkten, slig, blandas med kalk och kol och bränns ihop och krossas 

till lämpligt format. Detta sker i en masugn. Råjärnen transporters sedan i flytande form till 

stålverket. Där den bearbetas på nytt för att få fram önskad egenskap i stålet.  

Processen från vaggan till grind förbrukar 28MJ/kg. Data baseras på Europeiskt medelvärde 

som fastställts av International Steel and Irone Institutet, 200297. Berge anger värden mellan 6 

och 12 MJ/kg beroende på andel återvunnet material (25MJ/kg för europeiska kontinenten) och 

mellan 250 och 1000g CO2-ekv/kg98. 

Varmvalsning av tunnplåt kräver 0,3 MJel samt 1,3 MJolja per kg stål99. 

  

                                                           

 
97 Lundstedt a.a. sid 14 
98 Berge. (1995) a.a. Sid. 40-41 
99 Lundstedt a.a. sid. 14  

De värden för stål, ” vagga till grind”, 

jag använder i mina beräkningar för 

Regelverkshus 1 & 2 är; 

12 MJ/kg & 968g CO2-ekv/kg. Det är 

 1404 kg stål i byggnaden. 
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5.3.2  Totala värden för regelverkshusen  

Observera att förklaring till de olika möjliga avdragen i tabell 7 och 8 finns i del 5 underrubrik 

Energi (Primärenergi/processenergi) och GWP. Värdena avser ”vagga till grind” förutom 

totalvärdet där 10 % är pålagt för ”grind till grav” enligt Berges angivna schablonvärde100.  

Primärenergi för processen –  Regelverkshus 1 Cellulosa & 

Regelverkshus 2 Stenull  

TABELL 7 

                                                           

 
100 Berge (1995) a.a. sid. 30 
101  Värdet inom parantes är taget från Lundstedts LCA för fönster. 
102 Beräknat utifrån 2 rör 2mm tjocklek. 16-20 cm i diameter. 
103 10 % för bygg och transport till avfallshantering är inkluderat i processenergin och GWP (dvs. 4 rader 

neråt)(Schablonvärde enligt Berge) 
104 Grov uppskattning 

Material 
/hus 

Trä 
Isole
ring 

Fönster 
(m²)101 

Gips EPS Betong 

 
Grus 
/sand 
 

 
Rök 
kanal 
stål102 

Totalt 

 
Volym Regelverkshus 1 
Cellulosa (m³) 
 

18 
 

60 19 6,5 
14 
 

16,5 
 

38 

 
0,18  

 
Volym Regelverkshus 2 
Stenull (m³) 
 

20 86 19 6,5 20 17,5 40 

 
0,18  

 
Processenergi Regelverkshus 
1 Cellulosa (GJ) 
 

35,6  69,1 10 (24,7) 36,6 26,8 26,8 2,6 

 
17 246 

(262) 103 

 
Processenergi Regelverkshus 
2 Stenull (GJ) 
 

39,6  41 10 (24,7) 36,6 38,3 28,5 2,7 

 
17 234 

(250) 

 
Möjliga avdrag (värdet kan dras av från ovanstående värden för både hustyperna) 
 
 
Energiavdrag för produktion 
av brännbar råvara 
Regelverkshus 1 Cellulosa 
(GJ) 
 

2,9 1104 - - ? - - 

 
 
- 3,9 

 
Energiavdrag för produktion 
av brännbar råvara. 
Regelverkshus 2 Stenull (GJ) 
 

3,2 _ - - ? - - 

 
- 

3,2 

 
Avdrag för energivinst vid 
förbränning Regelverkshus 1 
Cellulosa (GJ) 
 

158,4 61,2 - - 6,4 - - 

 
- 

226 

 
Avdrag för energivinst vid 
förbränning Regelverkshus 2 
Stenull (GJ) 

176 - - - 9,2 - - 

 
 
- 

185 



50 
 

 

Utsläpp av växthusgaser (GWP) för processen -  

Regelverkshus 1 & Regelverkshus 2   

TABELL 8 

                                                           

 
105  Värdet inom parantes är taget från Lundstedts LCA för fönster. 
106 Beräknat utifrån 2 rör 2mm tjocklek. 16-20 cm i diameter. 
107 Grov uppskattning 

Material 
/hus 

Trä 
Isol
erin
g 

Fönster 
(m²)105 

Gips EPS Betong 

 
Grus 
/sand 
 

 
Rökkanal 
stål106 

Totalt 

 
Volym Regelverkshus 1 
Cellulosa (m³) 
 

18 
 

60 19 6,5 
14 
 

16,5 
 

38 

 
0,18 

 

 
Volym Regelverkshus 2 
Stenull (m³) 
 

20 86 19 6,5 20 17,5 40 

 
0,18 

 

 
Processutsläpp 
Regelverkshus 1 Cellulosa 
(kg) 
 

475  509 
3350 
(8265) 

2413 715 5363 148 

 
1359 

 15765 
(21036) 

 
Processutsläpp 
Regelverkshus 2 Stenull 
(kg) 
 

528  2734 
3350 
(8265) 

2413 1021 5697 156 

 
1359 

 18984 
(22897) 

 
Möjliga avdrag för: (värdet kan dras av från ovanstående värden för både hustyperna) 
 
 
Avdrag för brännbar 
råvara Regelverkshus 1 
Cellulosa (kg) 
 

239 100107 - - ? - - 

 
- 

339 

 
Avdrag för brännbar 
råvara Regelverkshus 2 
Stenull (kg) 
 

266 - - - ? - - 

 
- 

266 

 
Avdrag för fossil ersättning 
vid förbränning 
Regelverkshus 1 Cellulosa 
(kg) 
 

14256- 
16790 

5508- 
6487 

- - 
576-
678 

- - 

 
 
- 20340- 

23955 

 
 Avdrag för fossil 
ersättning vid förbränning 
Regelverkshus 2 Stenull 
(kg) 
 

15840–
18656  

- - - 
828- 
975 

- - 

 
 
- 16668- 

19631 

 
Avdrag för Regelverkshus 1 
Cellulosa som 
koldioxidsänka (kg) 
 

17820 5184 - -  - - 

 
- 

23004 

 
Avdrag för Regelverkshus 
2 Stenull som 
koldioxidsänka (kg) 
 

19800       

 
- 

19800 
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Känslighetsanalys  

Det huvudsakliga problemet med datat för dessa material är att de är från 1995. En hel del kan ha 

hänt i processerna sedan dess. Exempel på processer som kan ha ändrats och som har betydelse 

för resultatet är att råvaran till EPS kan vara betydligt mer återvinningsplast nu för tiden. Dubbelt 

så stor andel återvunnet plastmaterial minskar energiåtgången med omkring 30-40%. Effekten av 

detta på hela huset skulle vara en minskning på 3-4 %.  Byte av energilag till gipstillverkning 

skulle ha kunnat minska koldioxidutsläppen från gips med nästan 90 % och minska totala 

utsläppet från hustillverkningen med omkring 10 %. Detta förutsatt att det finns tillräcklig 

tillgång på biobränsle för att det inte bara ska innebära att olja istället behövs någon annanstans. 

Andelen jungfruligt trä som råvara till cellulosafiber har betydelse men jag har inte kunnat läsa 

mig till exakt hur mycket. För stenull har jag använt ett medelvärde mellan vad jag läst i olika 

rapporter. Felmarginalen är på ca ±20 % för stenull för processutsläpp och ±15% för 

energiåtgång. 

Vad gäller fönster så baseras värdena på en befintlig livscykelanalys. Vid kontrollberäkning av 

värdena i rapporten får jag fram ett värde som är ca 40 % av det som presenteras i rapporten. 

Detta innebär stor påverkan på slutresultatet på byggnaderna. Om jag skulle använda resultatet i 

rapporten skulle det innebära en total ökning på ca 20 %. 

 

Energiåtgång  

Energiåtgången är i dagsläget relativt effektiv. Det går inte att se några stora 

reduktionsmöjligheter för materialen inom en snar framtid108. 

 

GWP 

Vad det gäller GWP är reduktionsmöjligheter en fråga om att använda andra energislag. Det är i 

flera fall tekniskt möjligt och biobränslen är under utveckling. Ett exempel är att olja fortfarande 

används vid gipstillverkning.  

Effekten av att betongen karboniserar räknas av på utsläppen i bruksskedet, som ett alternativ i 

graferna i del 7 (se underrubrik Betong ovan). 

 

Resursanvändning 

Merparten av de resurser som används till byggnaderna finns i stora mängder. EPS, 

diffusionsspärrar och fogmaterial till fönster kräver dock utvinning av olja, något som allt mer ses 

som ett problem. 

                                                           

 
108 Stripple a.a. 1f 
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Övrig nämnvärd miljöpåverkan 

Övrig miljöpåverkan från betong är beroende på innehållet av tillsatsmedel. Betong kan innehålla 

formaldehyd som är farligt vid inandning. Det kan avges de första veckorna efter gjutning men 

binds sedan i betongen. Det innehåller även epoxiharts som är cancerframkallande. Gipsplattor 

har låga emissionsvärden. Industrigips som tillverkas av restprodukter är bra ur 

resurshållningssynpunkt men kan innehålla tungmetaller och bör därför inte användas i 

byggnader109.  

EPS tillverkas med flera miljöfarliga ämnen men i slutna processer. Det kan avge xylen och 

styren de tre första månaderna110 Mineralull avger lungskadliga fibrer vid hantering och bildar 

farliga gaser vid brand, i första hand fenol111. Aluminium avger giftiga fluorföreningar vid 

tillverkning. Det bildas stora mängder rödslam i aluminiumtillverkning.  Rödslam är skadligt för 

naturen112. 

  

                                                           

 
109 Bokalders (2009) a.a, sid. 45-46 
110 Ibid. sid. 58 
111 Ibid. sid. 60 
112 Ibid. sid. 48 
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DEL 6  LIVSCYKELANALYS -  BRUKANDE   

I denna del presenteras information som har betydelse för byggnadernas energianvändning och 

koldioxidutsläpp i bruksskedet. Energin för att värma upp ventilationsluften antas förenklat vara 

6000 kWh/år och för tappvarmvatten 4000 kWh/år113 för alla byggnadstyperna. Tillskottvärme 

från mänsklig aktivitet beräknas utifrån Boverkets Indata för energiberäkningar i kontor och 

småhus (2009). Värmeförlust genom klimatskalet är beräknat utifrån utomhustemperaturen vid 

Jönköpings flygplats 2003. 

Byggnaderna antas i första hand värmas upp med pelletseldning, men direktverkande el tas 

med som jämförelseexempel i tabell 9 och 11 och hur det påverkar helhetsresultatet visas i 

diagram 13 i del 7. Ett ungefärligt genomsnittligt värde för emissioner av koldioxidekvivalenter 

från pellets är 3,5 g/MJ114. En pelletsbrännare för villa har en verkningsgrad på omkring 85-90%.  

Svensk genomsnittsel ger upphov till ett utsläpp på 9,084 g/MJ115. 

  

                                                           

 
113 Bokalders a.a sid. 186 

114 Hagberg LCA calculations on Swedish wood pellet production chains –according to the Renewable Energy 

directive. 2009, sid.30-31 
115 Uppenberg, a.a. 1f 
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6.1 Timmerhus 
Byggnaden är liggtimrad med lindrev och Timmerhus 1 & Timmerhus 1 trad. har även interiör 

lerklining på vassmatta. Innerväggarna är inte lerklinade. Golv, tak och väggarna på övervåningen 

är isolerade med torv.  Byggnaden står på en traditionell torpargrund och har två murstockar av 

tegel. Fönstren är av traditionell typ med inner- och ytterbåge. Värmeförlusterna för att föra ut 

värme från murstocken till torpargrunden i timmerhuset antas vara lika stora som vinsten av att 

ha en varmare temperatur mot golvet. En traditionell torpargrund kan få mögelproblem om den 

inte värms upp antingen av värmeläckage genom golvet eller genom mursocken. Antagandet att 

värmeförlusten på grund av detta är plus minus 0 kan ifrågasättas och en närmare undersökning 

skulle vara intressant.  

Timmerhus 2 oisolerat har samma uppbyggnad förutom att ytterväggarna av timmer är 

oisolerade. 

Tabell 8 avser Timmerhus 1/ Timmerhus 2 oisolerat  

Byggnadsdel 
(klimatskal) 

Area 
m² 

Trä cm Torv 
cm 

Lin 
cm 

Vass 
cm  

Lera 
cm 

Tegel 
cm 

U- värde: 
 

Värmekapacitet 
KJ/C 

Golv 89+(72) 2*5 +2,5 25     0,156 9257  
Vägg 1 105 16/ 21116  1  9 6   0,254/0,435 6300 
Vägg 2 (uppe) 36  10 +1,5  30      0,136 2898-4140117 
Innerväggar 240 16   Drev    - 19320 
Ytterdörr 2,2 5+5      0,6 - 
Fönster 19       1,6 - 
Tak 89+(72) 3*2,5  35     1,5 0,127 4629 
Murstock 44       - 4435 
Totalt         0,26/0,32 46800–48100 

 

 
Tabell 8 visar klimatskalens konstruktion, U-värde och hur mycket värme varje byggnadsdel kan 

lagra. Värdena bör läsas i jämförelse med motsvarande tabell för regelverkshusen (se tabell 10). 

Värden för Timmerhus 2 oisolerat står efter /-tecknet. Värmekapaciteten är högre än för 

regelverkshusen. Men det är inte mer än att regelverkshusen får högre värmekapacitet än 

timmerhusen, om de har betongmurstock motsvarande timmerhusens tegelmurstock. 

 

  

                                                           

 
116 Timmerhus 1 & Timmerhus 1 trad./timerhus 2 oisolerat. 
117 Beroende på om man räknar inträngningsdjup på 7 eller 10 cm. 
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Tabell 9 -Förväntad årlig energiförbrukning för Timmerhus 

1 & Timmerhus 2 oisolerat  

Version 
 Timmerhus 1 
 

 
Timmerhus 
2 
oisolerat 
timmer 
 

Timmerhus 
1 (2) 
Självdragsve
ntilation 118 

Timmerhus 
2 (2) 
Självdragsve
ntilation 119 

Värmeförlust 
klimatskalet (kWh) 
 

10856 13197 10856 13197 

Värmeförlust 
ventilation (kWh) 
 

6000 6000 4800 4800 

Förlust tappvatten 
(kWh) 
 

4000 4000 4000 4000 

Tillskott hushållsel och 
mänsklig aktivitet 
(kWh) 
 

5625 5625 5625 5625 

 
Totalt (kWh) 
 

14469120 17572 13329 16372 

kWh/m² A temp 

 
96,5 117 89 109 

Totalt (GJ) 
 

52 63,2 48 58,9 

GWP kg/år121 209122 (472 el) 254 (574 el) 193 237 

 

Känslighetsanalys  

Traditionella material har ofta en relativt stor osäkerhet/normalvariation på lambdavärden. 

Störst betydelse i detta fall ha variationer i lambdavärde för torv.  Det påverkar den totala 

beräknade energiåtgången för timmerhusen relativt mycket (se energiåtgång nedan).  

En annan osäkerhet är ventilationen. Värdet kan i praktiken variera mycket och ha relativt stor 

inverkan på den totala energiåtgången i bruksskedet. I tabell 9 anges ett exempelvärde. 

 

                                                           

 
118 Själdrag är ca 80 % av ventilation med frånluft. (Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. 

2007, 1f) 
119 Själdrag är ca 80 % av ventilation med frånluft. (Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. 

2007, 1f) 
120 5 % avdrag för tung stomme på samtliga på denna rad 
121 Pelletsbrännaren antas ha ett spill på 15 % och GWP för pellets är runt 3,5 g/MJ (Hagberg a.a, sid. 30) 
122 Om torven har lambda 0,038 blir värdet 5 % lägre. 
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Energiåtgång 

Timmerhus 2 oisolerade är på gränsen till att uppfylla nybyggnadskrav (110 kWh/m² Atemp) men 

det skulle inte vara några större problem att bygga denna typ av hus så att det uppfyller kraven till 

exempel genom att isolera mer i vindsbjälklaget och på övervåningen mot kallvindarna. Då blir 

värdet 107 kWh/m² Atemp och runt 100 kWh/m² Atemp om man räknar med självdrag också. De 

låga utsläppsvärdena för torv gör att det inte heller skulle ändra produktionsenergi och utsläpp av 

växthusgaser i produktions- och avfallsskedet nämnvärt att lägga till lite isolering. (Om torv har 

värdet 0,038 istället för 0,05 så blir Atemp 106,4 kWh/m2 och då uppfyller det kraven utan mer 

isolering.) Den låga isoleringsgraden i väggarna begränsar emellertid möjligheterna att bygga 

Timmerhus 2 oisolerat så att det får en energiförbrukning i bruksskedet som kan betraktas som 

låg i nybyggnadsperspektiv.  

Timmerhus 1 däremot borde kunna bli minst lika välisolerat som Regelverkshus 2 Stenull är i 

uppsatsens beräkningsexempel. 

 

GWP 

Det finns flera olika tänkbara uppvärmningssätt som kan variera utsläppen av växthusgaser i 

bruksskedet.   Även värdet för pellets varierar med omkring ±20 % beroende på hur pelleten 

tillverkas.  
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6.2 Regelverkshus 
Som jämförelseobjekt till timmerhusen har valts ett regelverkshus med cellulosafiber som kan 

betraktas som konventionellt i dagsläget, samt en mer välisolerad variant med stenullsisolering 

för att kunna belysa hur lång tid det tar innan den ökande miljöbelastningen vid produktion tas ut 

av fördelarna i driftsskedet som kommer av mer isolering.  

Värden för Regelverkshus 2 Stenull står efter/-tecknet i tabell 10. 

Tabell 10 avser Regelverkshus 1 Cellulosa/ Regelverkshus 2 

Stenull  

Byggnadsdel Area 
m2 

Trä 
cm 

Cellulosa/
stenull 
(cm) 

Gips 
cm 

Betong 
cm  

EPS 
cm 

Alumi
nium 
cm 

U- 
värde: 

 

Värmekapacitet 
KJ/C 

Golv 89 1,5   15 15/2
0 

 0,21/0,16 22375–28254 

Vägg  141 2,1+1,5 20/30 1,3    0,18/0,12 3825 
Golv uppe 72 5      - 4140 
Innerväggar 240 1,5  1,3    - 5872 
Dörr 2,2       0,6 - 
Fönster 19      X 1,4 - 
Tak 89 

+(72) 
2*2+1,
5 

20/35 1,3   1,5 0,18/0,9 3681 

Totalt        0,26/0,20 39900–45800 

Tabell 11 -Förväntad årlig energiförbrukning för 

Regelverkshus 1 Cellulosa & Regelverkshus 2 Stenull   

Version 
1  
Cellulosafiber U-värde 0,26 

2 
Stenull U-värde 0,20 
 

Förlust klimatskalet (kWh) 
 

10691 8238 

Förlust ventilation (kWh) 
 

6000 6000 

Förlust tappvatten (kWh) 
 

4000 4000 

Tillskott hushållsel och mänsklig 
aktivitet (kWh) 
 

5625 5625 

Totalt (kWh) 
 

15067 12614 

kWh/m² Atemp 
 

100,5 84,1 

Totalt (GJ)/år 
 

54,2 45,4 

GWP kg/år123 218 (171)124(492 el) 183 (133) 125 (412 el) 

 

                                                           

 
123 Pelletsbrännaren antas ha ett spill på 15 % och GWP för pellets är runt 3,5 g/MJ (Hagberg a.a, sid. 30) 
124 Inom parantes är värdet efter avdrag för betongens karbonisering. Uppgifter om ungefär hur mycket 

koldioxid som binds hämtas från följande källa;(Stripple a.a, sid. 23-27) 
125 Inom parantes är värdet efter avdrag för betongens karbonisering.  
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Känslighetsanalys  

De värden som räknats ut för energiåtgång och GWP för drift av villor har generellt 

osäkerhetsmarginaler/normalvariationer på omkring ± 30-40 %126. Denna osäkerhet finns 

naturligtvis även i denna undersökning och man får räkna med avvikelser om man bygger husen i 

praktiken. 

Det finns flera olika tänkbara uppvärmningssätt som kan variera utsläppen av växthusgaser i 

bruksskedet.   Även värdet för pellets varierar med omkring ±20 % beroende på hur pelleten 

tillverkas. 

Observera även skillnaden i årliga utsläpp om avdrag görs för betongens karbonisering i 

bruksskedet. Det är det första värdet inom parantes i nedre raden i tabell 11.  

                                                           

 
126 Janols a.a. sid. 45 
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DEL 7  JÄMFÖRELSE 

Nedan följer ett antal diagram som beskriver förhållandet mellan de olika byggnadernas 

energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser i hela livscykeln. Jämförelsen precenteras i olika 

scenarier, vilka motsvarar olika  möjliga avdrag från värden för processenergi och utsläpp (se 

tabell 4-7 i del 5 för siffervärden och del 5.1 underrubrik Energi samt GWP för förklaring av de 

olika avdragen). Samtliga avdrag är gjorda redan år noll i diagrammen även om t.ex. avdrag för 

energivinst vid förbränning strikt sätt inte borde räknas bort förrän efter byggnadernas livstids 

slut. Eftersom jag inte har gjort några antagande om livstidslängd så sker avdragen direkt på 

priocessenergi och processutsläpp.  

De olika lutningarna på linjerna motsvarar förväntad energiförbrukning i bruksskedet. Dessa 

värden finns längst ner i tabell 9 och 11 i del 6. Avdrag är gjort för tung stomme  på timmerhusen i 

bruksfasen för samtliga  diagram. Lutningen skulle bli ca 5 % brantare för alla tre timmerhusen 

om man inte räknar med det. 

 

1. Scenario 1 för energi och GWP i diagrammen nedan anser värden i den övre delen av 

tabellerna i del 5, dvs. processvärden. Lutningen i graferna motsvarar energiåtgång 

respektive utläpp av växthusgaser i bruksskedet.  

2. Senario 2 finns  för både energi och GWP och innebär avdrag för brännbar råvara i 

produktion. Då är  en del av processenergi och processutsläpp bortdraget; den del som 

måste till även om materialet produceras som bränsle direkt. Till exempel fällning av träd 

och grävning av torv tillskrivs materialet som bränsle istället för materialet som 

byggnadsmaterial. Värden för avdragen hittar du i de nedre delarna av tabell 4-7 i del 5. 

3. Scenario 3 illustrerar hur jämförelsen skulle kunna se ut mellan timmerhus och 

regelverkshus om timmerhusen antas ha självdragsventilation.(Observera att dessa 

värden är en uppskattning) Värden för detta hittar du i tabell 9 i del 6. 

4. Senario 4 innebär för energi att man räknar bort hela energivinsten vid förbränning 

som man får av det uttjänta byggnadsmaterialen, från processenergin.  För GWP räknar 

jag bort de koldioxidekvikvalenter som skulle ha släppt ut vid eldning av kol om man inte 

fått tillgång till byggnadsmaterialen som biobränsle vid byggnadens livstids slut (se fotnot 

i del 5, tabell 5).  Detta motsvarar avdraget fossil ersättning vid förbränning. 

5. Scenario 5 finns bara för GWP och det innebär att man räknar med byggnaderna som 

koldioxidsänkor, dvs, man räknar bort den koldioxid som är bunden i materialen.  

6. Scenario 6 visar hur GWP för de olika byggnaderna skulle förhålla sig till varandra om 

uppvärmningssättet var el istället för pellets som det är i de andra fallen. 
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I scenario 4 och 5 är vinsterna för avdragen större än de utsläpp och den energiåtgång som sker i 

produktionen och diagrammen börjar därför på negativa tal. 

Observera att axlarna kan ha lite olika skala vi jämförelse mellan graferna. 

 

Scenario 1. År noll är processenergin och lutningen är det årliga energibehovet. 

I scenario 2 har jag dragit bort den del av processenergin som skulle kunna tillskrivas 

materialet som bränsle. År noll är således processenergin, minus plantering och avverkning av 

skog samt dikning och grävning av torv.  
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I scenario 3 står år noll för processenergi, precis som i scenario 1, men lutningen är mindre för 

timmerhusen eftersom de antas ha lägre energiförbrukning i driftsskedet på grund av att 

självdragsventilation antas ge lägre luftflöden som ska värmas upp, än vad styrd ventilation gör127. 

I scenario 4 är den energi som byggnaderna ger vid förbränning i avfallsskedet, bortdragen från 

processenergin. (Denna vinst kommer oss i verkligheten tillgodo först år X när byggnaden rivs.) 

För timmerhusen är vinsten större än processenergin och därför börjar de på negativa tal. 

 

                                                           

 
127 Janols a.a 1f 
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År noll i scenario 1 för GWP, motsvarar processutsläpp. Lutningen motsvarar årliga nettoutsläpp 

av koldioxidekvivalenter från produktion av den pellets som används för att värma byggnaden. 

Det handlar om utsläpp från pelletering och interntransporter i första hand. 

I scenario 2 är år noll processutsläpp minus avverkning av skog och dikning och grävning av 

torv. Eftersom dessa processteg antas höra till materialen som bränsle och inte till byggnaden 

som sådan.  
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Scenario 3 har samma nollpunkt som scenario 1 men lutningen för timmerhus är lägre eftersom 

de antas ha självdragsventilation och därmed lägre energibehov, vilket leder till lägre utsläpp. 

Tanken i scenario 4 är att förbränning av timmerhusens material kan ersätta fossila bränslen 

och på så vis minska koldioxidutsläppen. Värden för denna ersättning räknas bort från 

processutsläppen och gör därmed att särskilt timmerhusen får högre avdrag än utsläpp, så 

linjerna börjar på minus. 
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I scenario 5 är den koldioxid som man binder i husen, genom att senarelägga förbränning eller 

förmultning, borträknad från processutsläppen. Detta avdrag skulle egentligen läggas på igen vid 

år X när byggnaden är uttjänt och då skulle kurvan se ut som scenario 1 efter det. 

Även om man antar att byggnaden värms upp med el, som ger 3 gånger så stora utsläpp av 

växthusgaser som pellets, tar det lång tid innan Regelverkshus 2 Stenull blir mer fördelaktigt än 

timmerhus. Det bör observeras att dessa byggnader inte får värmas upp med direktverkande el 

enligt BBR (se del 3.1.1). Grafen tjänar bara som en illustration av principen. 
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Känslighetsanalys  

Störst betydelse för resultatet, vad det gäller energi, har felmarginaler som beror på 

normalskillnader mellan beräknad och verklig energiåtgång i bruksskedet. Timmerhusen går att 

isolera mer och således kan deras energiåtgång i bruksskedet närma sig regelverkshusen, detta 

ger stort utslag på resultatet för hela livscykeln. Å andra sida går det att isolera regelverkshusen 

mer också. För jämförelsen mellan byggnadernas energiåtgång har även felmarginal i indata för 

processenergi viss betydelse för resultatet. Eventuellt kan de stora felmarginalerna för fönster och 

tegel ha viss total betydelse för energijämförelsen, liksom andelen återvunnen råvara i de 

konventionella materialen i regelverkshusen.   

Inget av ovanstående ändrar timmerhusens fördel i jämförelse med regelverkshusen vad gäller 

utsläpp av växthusgaser. Där är resultatet tydligt och påverkas ytterst lite av felmarginalerna i 

materialens processer. Inte heller avdrag för betongkarbonisering i regelverkshusen ändrar 

resultatet speciellt mycket, även om de inte ses i jämförelse med koldioxidsänka i trämaterialen 

(observera att det diagram som finns för detta scenario, diagram 12, visar både karbonisering och 

koldioxidsänka). För de traditionella materialen kan eventuella utsläpp av metangas i samband 

med dikning av torvtäkter kanske påverka det totala utsläppet av växthusgaser. Jag har dock inga 

siffror på detta, men om det vid senare undersökningar skulle visa sig vara betydande, kan man 

isolera med sågspån istället.  
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DEL 8  DISKUSSION 

8.1 Miljöpåverkan av traditionella material  
 

Produktion och avfall  

Livscykelanalys (LCA) som metod lämpar sig kanske bättre för produktutveckling än för 

jämförelse mellan olika material, eftersom resultaten är mer bundna till rådande 

tillverkningsprocess och avfallshantering, än till materialet i sig. Ett tydligt exempel är att både 

linfiberisolering och cellulosafiber (ekofiber) kan ha en skillnad på GWP på flera hundra 

procentenheter beroende på mängden tillsatser och återvinningssätt128. Med detta i åtanke kan 

följande ändå konstateras; 

 Primärenergiåtgång. Timmerhusens byggnadsprocess ligger lägre i energiåtgång än 

vad regelverkshusens gör, men den skillnaden tas ut efter ett par år till drygt 25 år i drift 

(se diagram 4). Osäkerhetsmarginaler för processenergi för Timmerhus 1 och 

Timmerhus 2 oisolerat, går in i regelverkshusens osäkerhetsmarginaler. D.v.s. 

produktionsenergin skulle kunna vara samma för Timmerhus 1, Timmerhus 2 oisolerad 

och båda regelverkshusen. Timmerhusens knappa fördel i processenergiåtgång 

förstärks något om man räknar med avdrag för brännbar råvara i produktion, 

diagram 5. Då tar det ett par år längre tid innan regelverkshusen blir bättre. 

Skillnaden mellan timmerhus och regelverkshus är betydligt större om man räknar 

med att materialen energiåtervinns i avfallsfasen och räknar bort den vinsten från 

produktionsenergin (se diagram 7 – avdrag för energivinst vid förbränning). Då tar 

det drygt 50 år för Regelverkshus 2 Stenull att få lägre total energiförbrukning än 

Timmerhus 2 oisolerade och över 130 år för det att gå om de andra timmerhusen.   

 Vad gäller utsläpp av växthusgaser (GWP) är skillnaden större än för energiåtgång. Där 

tar det över 180 år innan Timmerhuset 2 oisolerade får högre totala utsläpp än 

Regelverkshus 2 stenull (se diagram 8). För Timmerhus 1 & Timmerhus 1 trad. tar det 

betydligt längre tid. 

 Reduktionsmöjligheter. Samtliga material i timmerhuset utom tegel och glas (och 

eventuellt linfiber) är material som hypotetiskt går att ta fram helt för hand utan 

koldioxidutsläpp, och som skulle gå att utvinna lokalt utan stora insatser (hur mycket 

                                                           

 
128 Schmidt a.a. sid. 62-65 
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det går att vinna framgår av diagram 2 och 3). På så vis är reduktionsmöjligheterna av 

energi och utsläpp av växthusgaser för materialen stora. För regelverkshusen är det 

bara trä som det är möjligt att göra detsamma med. Övriga material tas fram med en 

mycket högre andel bränning, smältning och värmning (jämfört med diagram 2 och 3). 

Detta gör att det inte finns lika stora reduktionsmöjligheter för energin. Däremot finns 

det reduktionsmöjligheter genom byte till biobränsle till vissa av materialen, och den 

tekniken är mer utvecklad än biobränsle till lastbilar129.  

 Återanvändning/återvinning.  En annan aspekt som också ökar 

reduktionsmöjligheterna är återanvändbarheten för olika material. I timmerhusen kan 

teglet och plank och brädor någorlunda lätt återanvändas. Detta gäller kanske också 

timret. Det skulle minska byggnadens totala belastning i produktionsskedet med nästan 

en tredjedel. Av materialen i regelverkshusen går inget att återanvända utom 

cementtegelpannorna. Däremot går mineralullen130, cellulosafiber, glas och cement att 

återvinna. Min bedömning är att energibesparingen borde bli ca en fjärdedel till en 

femtedel av byggnadens produktionsenergi om dessa återvinns (det är svårt att säga 

exakt eftersom jag inte vet exakt hur stor del av ett material som kan vara returvara och 

hur stor del av processen som behöver göras om vid återvinning). 

 

Kommentarer kring olika metoder att beräkna resultatet   

I bland annat LUSTRA-projektet131 räknas vinst av förbränningsenergi och fossil ersättning av 

från byggnadens totala miljöbelastning. Om man applicerar detta beräkningssätt på timmerhus 

innebär det att timmerhusen inte har någon påverkan på växthuseffekten alls på 300-400 år 

eftersom materialen har så höga brännvärden (se diagram 7 och 11). Är det inte orimligt att 

använda en beräkningsmetod där resultatet blir att man totalt sett tjänar energi genom att bygga 

och bruka ett hus under en normal livstid?  Min reflektion är att man annars skulle ha bränt 

materialen på en gång och fått samma energivinst, och att det därför är tveksamt att räkna den 

vinsten till byggnadens fördel.  

Ett alternativ är att räkna de brännbara materialen som bränsle i första hand och byggnaden 

som en mellanstation. Då räknar man avverkning av skog och dikning och grävning av torv till 

bränslets livscykel istället för till husets. Detta fungerar inte i praktiken om värmeverket, som tar 

emot den uttjänta byggnaden, betraktar nettoutsläppen som noll för att de ser det som en 

restprodukt.  För att beskriva timmerhusets fördel jämfört med regelverkshus är det emellertid 

illustrativt. Har man väl tagit ner träden för att elda dem så går det åt mindre energi (och 

växthusgasulsläpp) för att vidareförädla dem till byggnadsmaterial än det gör för att ta fram 

material enbart till byggnation (se diagram 5 och 9). Om man räknar på detta sätt blir 

skillnaderna större mellan timmerhus och regelverkshus än vad annars är fallet men skillnaden är 

betydligt mindre än om man räknar med fossil ersättning.   

En annan viktig aspekt att ta ställning till är om man ska räkna med byggnadsmaterialen som 

koldioxidsänka, dvs. ett sätt att lagra koldioxid i träet innan det släpps ut i luften och 

koldioxidkretsloppet sluts. Om man räknar med koldioxidsänka blir resultatet mycket tydligt till 

                                                           

 
129 Einarson (Ekolog på Jordbruksverket), Muntligen (2010-05-15) 
130 Berge (2009) a.a. sid. 262 
131 LUSTRA Årsrapport 2005 sid. 10 
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timmerhusets fördel (se diagram 12). Att räkna med koldioxidsänka skulle kunna ifrågasättas, 

eftersom man då binder energi i byggnaden och på så vis eventuellt minskar tillgången på 

biobränsle i dagsläget och därigenom ökar behovet av fossila bränslen för energiproduktion. 

 

Brukande 

Den direkta miljöpåverkan som ett material skapar i byggskedet (processkedet) är ofta liten i 

förhållande till vad dess inneboende kvalitet kan spara i bruksskedet. Detta kan vara 

energiprestanda (minskad energiförbrukning), hälso- eller komfortaspekter som stimulerar ett 

klimatsmart brukande (t.ex. undvikande av dålig doft kan minska överdriven fönstervädring 

mm). Det kan även vara egenskaper, t.ex. funktion som koldioxidsänka eller materialkvalitet som 

förlänger brukstiden (detta är positivt under förutsättning att byggnadens energieffektivitet och 

uppvärmningssätt är acceptabla). 

Det finns många faktorer som är svåra att beräkna som tillsammans har mycket stor påverkan 

på den verkliga miljöbelastningen från olika typer av byggnader i bruksskedet. En stor 

osäkerhetsfaktor, enligt FST:s rapport132, är luftflödet. Men även värmeförlustberäkningar med 

uppmätta luftflöden har relativt stor avvikelse från verkliga uppmätta bruksenergivärden. En 

anledning till detta kan vara att det är svårt att beräkna brukarbeteende mm. 

 

Följande har jag kommit fram till som svar på mina frågeställningar angående bruksskedet: 

 Min tanke om att timmerstommens värmebuffrande egenskaper skulle ha stor 

betydelse för den totala energiåtgången, har visat sig var felaktig. Totalt sett rör det sig 

om att om man inte räknar med tung stomme så går Regelverkshus 2 Stenull om 

Timmerhus 1 i total energieffektivitet efter 3 år istället för 5 år. Och det går om 

Timmerhus 2 oisolerat efter 17 istället för 23 (finns inte illustrerat i diagram). Inte 

heller har tätvuxenhet och kärnandel någon direkt betydelse för 

bruksenergibehovet. 

 Timmerhusets betydelse som koldioxidsänka under dess levnad är intressant och bör 

nämnas. Att skjuta upp utsläpp av koldioxid något århundrade kan vara värdefullt. 

Värden för koldioxidsänkan för trä jämförs med grafen för karbonisering av betong. 

Principen är lite densamma men sänkan i timmerhuset är betydligt större. Detta har 

mycket stor betydelse för resultatet. Ett uppskjutande av utsläppen i 100 – 150 år 

innebär att koldioxiden kommer in i atmosfären då problemet redan måste vara löst, 

dvs. man kan ju lika väl räkna det som en fullständigt borttagande av koldioxid under 

den period den är farlig (se diagram 12). D.v.s. såvida byggande av timmerhus inte 

minskar tillgången till biobränslen för uppvärmning och på så sätt ökar utsläpp av fossil 

koldioxid. 

 Ett oisolerat timmerhus kan ha svårt att uppfylla nybyggnadskrav om man inte 

tänker på utformningen eftersom timmer som material inte ensamt är så välisolerande. 

Ett mer fyrkantigt hus, få fönster eller partiell tilläggsisolering kan ge önskad effekt. 

Med tanke på hur lång tid det tar innan det lönar sig att bygga konventionellt ur 

växthusgassynpunkt, skulle man kanske kunna argumentera för att göra undantag från 

                                                           

 
132 Janols a.a. 1f 
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BBR för timmerhus. D.v.s. om inte mer isolering i vindsbjälklaget är tillräckligt. 

Timmerhus 2 oisolerat uppfyller nybyggnadskrav om man isolerar lite mer i 

vindsbjälklaget och räknar man dessutom med självdragsventilation enligt ovan har 

man goda marginaler (se diagram 6 och 10). 

 Diagram 6 och 10 visar ungefärligt scenario för energiåtgång och utsläpp av 

växthusgaser om timmerhusen skulle ha självdragsventilation. Detta kan göra så att 

timmerhusen blir bättre även ur energisynpunkt om självdragsventilationen fungerar 

som den ska. Förutsättningen för detta är att de traditionella materialen inte ger ifrån 

sig oangenäma emissioner på samma sätt som konventionella material, samt att dess 

fuktbuffrande egenskaper bidrar till ett gott upplevt inomhusklimat med lägre 

ventilationsbehov. Det finns studier133 som tyder på det men det kanske behöver 

undersökas vidare. Dessutom är det inte säkert att det godkänns med dagens 

ventilationskrav. 

 Det behövs inte så stora åtgärder för att göra Timmerhus 1 lika energieffektivt i 

bruksskedet som Regelverkshus 2 Stenull. Det räcker med att man till exempel räknar 

med självdragsventilation (förutsatt att man kan räkna med att självdrag innebär 20 % 

minskad ventilation) på Timmerhus 1 och lägger på 15 cm till torvisolering i 

vindsbjälklag och mot kallvindar.  

 

 

8.2 Miljöeffekter av en mer traditionell process 
Timmerhus 1 trad. innebär att torkning av timmer, lera mm sker ute istället för i torklokaler, 

träden är självsådda, de varor som kan transporteras direkt till kund gör det istället för att först 

transporteras till centrallager. Det innebär även att det inte är någon polyester i linfibrerna till 

timmerdrev. 

Ur processenergisynpunkt ligger alla hus utom Timmerhus 1 trad.  ganska lika och linjerna skär 

varandra efter ett fåtal år (se diagram 4). Timmerhus 1 trad. har lägst total energiförbrukning i ca 

30 år (se diagram 4).   

Ur växthusgassynpunkt är däremot alla 3 timmerhusen betydligt bättre än regelverkshusen.  

Det är större skillnad mellan timmerhus och regelverk än vad det är mellan timmerhus 1 trad. 

och konventionellt tillverkade timmerhus (Timmerhus 1 och Timmerhus 2 oisolerat) (se diagram 

8).  

Diskussionen nedan fokuserar främst på trävirke eftersom det är uppsatsens huvudsakliga 

fokus. 

Skogsbruk 

Den direkta påverkan på energiåtgång och växthuseffekt genom skogsbruket är liten i förhållande 

till hela livscykeln på timmerhusen och även i förhållande till enbart processkedet. De faktorer 

som ändå skulle kunna förbättras, är ökad användning av självsådd, minskad markberedning, 

minskad tillväxttakt på de enskilda träden och ökad ålder innan avverkning.  
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Självsådd och minskad markberedning skulle minska utsläppen och i de flesta fall inverka 

positivt på den biologiska mångfalden. Tillväxten blir dock i många fall så mycket sämre att det 

blir ekonomiskt olönsam. Åtgärden kan vara tveksam även ur ett växthusgasperspektiv. Detta 

beror på att vi behöver en tillväxt av skog som är så stor att den minst täcker 

koldioxidemissionerna från avverkad och använd skog (dvs. lika mycket som träden tog upp och 

band under sin livstid) plus de utsläpp av fossil koldioxid som kommer från 

materialberedningsprocessen134. Annars skapar vi ett nettotillskott av växthusgaser till 

atmosfären från träindustrin. Det lönar sig alltså inte ur växthusgasperspektiv att ha självsådd på 

marker där det gör att tillväxten blir mindre än uttaget. Detta har varit ett problem historiskt sett, 

under 1600- och 1700 talen rådde skogsbrist i stora delar av landet, dels för att djuren åt upp 

skotten och dels för att vissa marker inte lämpar sig för självsådd. 

Även frågan om tätvuxet och kärnrikt (långsamtvuxet och gammalt) virke är relaterad till detta 

resonemang. Om man drar en parallell till energiskog som skall användas till värmeenergi så är 

det, ur växthusgassynpunkt, enkelt uttryckt bättre att skogen växer snabbare. Eftersom ju oftare 

och mer man avverkar desto mer koldioxid från fossila bränslen (bland annat olja) ersätter man. 

Vissa åtgärder för att öka skogsproduktionen kan dock leda till skador på biologisk mångfald och 

utsläpp av lustgas (som är en 296 ggr starkare växthusgas än CO2). Det är svårare att se ett så 

enkelt samband mellan växttakt och koldioxidpåverkan när träet ska användas som 

byggnadsmaterial. Man kan visserligen även här säga att man genom att bygga i trä minskar 

behovet av att bygga i andra material vars tillverkning släpper ut mer fossil koldioxid, men man 

ersätter inte nödvändigtvis fler hus av övriga material genom att ta ut mer virke. Ett träd som får 

stå 20-50 år längre bildar betydligt större andel kärnved, något som enligt studier från Växjö 

universitet135 och traditionell erfarenhet, ger en ökad beständighet, och ger byggnaden längre 

livslängd. Om en byggnad får 50 % längre livslängd så har den ersatt fossila utsläpp från ett och 

ett halvt hus av exempelvis betong.  (Hur mycket längre livslängd den behöver ha för att det ska 

löna sig med de där extra åren ur miljösynpunkt vore intressant att ta reda på.) 

Enligt studien från Växjö universitet skulle inte tätvuxenhet ha betydelse för beständigheten 

och då kanske det kan vara befogat att gödsla mark för att få träden att växa mer. Det skulle också 

vara positivt med grövre dimensioner på timmer om man vill bygga timmerhus med timret synligt 

både interiört och exteriört. Nu tror jag att tätvuxenheten har betydelse för övrigt slitage136, 

studien omfattade bara biologiska angrepp.  

Lokal produktion/transporter med häst  

Transporter står för 39 % av utsläppen av växthusgaser och 13 % av energiåtgången för att bygga 

Timmerhus 1.  Transportsträckorna för byggtorv, vassmattor, lin och förädlad lera är i dagsläget 

långa. Möjligheten till lokal produktion av materialen är dock stora. En minskning av sträckorna 

till en fjärdedel skulle kunna minska processenergin och -utsläppen med runt en tredjedel. 

Lastbilar drar mer vid körning korta sträckor137.  Transporter med häst och vagn skulle ge en total 

                                                           

 
134 Koldioxidsänkan i svenska skogar idag motsvarar med än transportsektorn släpper ut i fossila (plus internt 

upptag naturligtvis) (Thorén, Skogen och klimatet, sid. 14) 
135 http://vxu.se/presscenter/pressreleaser/2005/forskning/050608_blom_bergstrom.xml (2010-04-14) 
136 Holmberg a.a, 1f 
137 Spansk, lastbilsförare. muntligen 2010-05-04 

http://vxu.se/presscenter/pressreleaser/2005/forskning/050608_blom_bergstrom.xml
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reduktion av utsläppen för vissa processer. Om man använder häst för selektiva träduttag i 

känsliga marker kan det till och med vara effektivt ur andra synvinklar. 

 

Arbete för hand  

Om man skulle utföra allt arbete för hand skulle det ge en energivinst på ca 17 % och en 

minskning av utsläpp av växthusgaser på ca 20 % (ökat energibehov för hantverkare är inte 

inräknat). Arbetsinsatserna omfattar grävning av torv och lera och grus, bindning av vassmattor, 

klyvning av brädor, fällning med och timring med yxa. Av dessa är det i första hand timring som 

är ekonomiskt realistiskt men det ger mycket liten del av vinsten.  

Traditionell tillverkning av tegel och glas 

Den absolut övervägande delen av energin vid tillverkning av glas och tegel är smältning och 

bränning. Processen var förmodligen mer energikrävande förr än i dagsläget men skedde med 

biobränsle, dock med ofullständig förbränning. Den effektivisering som kan göras vid tillverkning 

av dessa material är att byta till mer miljöanpassade bränslen. 

 

 

8.3 Användning av metoden på befintlig bebyggelse  
Livscykelanalyser går även att använda på befintlig bebyggelse, inte bara nyproduktion. Metoden 

kan vara nyttig för att kunna ta väl avvägda beslut om energibesparande åtgärder, ex 

tilläggsisolering eller byte/komplettering av värmesystem på kulturhistoriskt intressanta 

byggnader. I dessa fall är energiåtgång och utsläpp lika med noll eller minus storleken på 

koldioxidsänkan, det år man börjar beräkningarna. Befintlig bruksenergi och utsläpp samt olika 

alternativ beroende på möjliga åtgärder, beskrivs av lutning på linjen. På så sätt kan man enkelt 

bedöma vilka åtgärder som skulle kunna maximera miljöeffekter och minimera ingrepp.  

Metoden kan bli ett sätt att argumentera för bevarande av äldre bebyggelse. Särskiljt skulle 

detta kunna gagna landsbygdens traditionella trähusbebyggelse då dessa även kan ha ekologiska 

värden som koldioxidsänkor. Om timmerhus rivs och ersätts med regelverkshus innebär det att 

relativt stora mängder bunden kol släpps ut som koldioxid.  

Mer omfattande livscykelanalyser skulle även kunna ta hänsyn till miljöpåverkan från material 

som används vid underhåll av byggnader. 

 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
I undersökningen har en del förenklingar gjorts som skulle kunna påverka resultatet. Det ena är 

förenklingar avseende ventilation. Hur skulle det påverka resultatet med realistiska behovsvärden 

på luftflödet? 

En annan förenkling är att jag inte räknat med extra energiåtgång för uppvärmning av den 

traditionella torpargrunden. En traditionell torpargrund kan få mögelproblem om den inte värms 

upp antingen av värmeläckage genom golvet eller genom mursocken. Antagandet att 

värmeförlusten på grund av detta är plus minus noll kan ifrågasättas och en närmare 

undersökning skulle vara intressant. 
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att se på hur olika behov av underhåll skulle kunna 

påverka timmerhusens miljöbelastning i förhållande till andra hustyper. 
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DEL 9  SLUTSA TS 

Mitt mål har varit att ta fram beräkningsexempel av timmerhus som uppfyller nybyggnadskrav 

och jämföra det med två typer av regelverkshus ur energisynpunkt och påverkan på 

växthuseffekten. Jag har tagit fram ett par beräkningsexempel (Timmerhus 1 & Timmerhus 1 

trad.) som uppfyller kraven och ett som ligger på gränsen (Timmerhus 2 oisolerat). Vad det gäller 

timmerhusens förhållande till regelverkshusen ur energisynpunkt har jag kommit fram till 

följande: Timmerhusens material har en något lägre processenergiåtgång än regelverkshusen. 

Effekten av detta tas emellertid ut av en bättre isoleringsgrad i Regelvershus 2 Stenull, efter en 

kort tids brukande (se diagram 5 på nästa sida).  

Vad gäller utsläpp av växthusgaser (GWP) är resultatet tydligare till timmerhusens fördel. Det 

tar ett flera hundra år innan de lägre utsläppen i bruksskedet från Regelverkshus 2 Stenull, tar ut 

effekten av en produktion med mindre utsläpp, som timmerhusen ger. Även Timmerhus 2 

oisolerat, som knappt uppfyller nybyggnadskrav, har lägre totala utsläpp av växthusgaser under 

sin förväntade livstid än vad regelverkshusen har (se diagram 9 på nästa sida). Detta trotts att 

regelverkshusen är mer isolerade. Det finns olika metoder att räkna energiåtgång och utsläpp av 

växthusgaser i en byggnads livscykel på, men ingen av dessa visar på motsatt resultat. 

Ingen av byggnaderna har alarmerande resursanvändning eller annan miljöpåverkan, men ett 

minskat behov av användning av oljeresurser i timmerhusen kan ses som en fördel. 

Jag har även arbetat med frågan om hur traditionell kontra konventionell produktion av 

timmerhus påverkar miljöbelastningen.  Därför har jag gjort ett beräkningsexempel (Timmerhus 

1 trad.) där jag har antagit att ett antal processteg skett med ”mer traditionell teknik”. De 

”traditionaliseringar” som avses, är i första hand sådant som inte kräver någon större 

arbetsinsatts, så som naturlig torkning i stället för påskyndad mm.  Det bör noteras att skillnaden, 

vad gäller utsläpp av växthusgaser, är större mellan timmerhus och regelverkshus än mellan de 

olika varianterna av timmerhus. Utöver de åtgärder som vidtagits i Timmerhus 1 trad. skulle man 

kunna vinna på att minska transportavstånden. De traditionella materialen lämpar sig för lokal 

produktion då råvarorna är vanliga och inga större installationer för förädling behövs. Att utföra 

arbete för hand vinner man ganska lite på i förhållande till arbetsinsatsen.  

Livscykelanalysen som metod är något som med fördel kan användas inom byggnadsvården för 

att beskriva andra traditionella materials miljöpåverkan. Det kan även användas för att göra 

bedömningar om hur olika energibesparande åtgärder på ett befintligt hus kan motiveras ur 

miljösynpunkt.  
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Följande två diagram anser jag beskriver jämförelsen mellan timmerhus och regelverkshus på ett 

bra sett. 
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