
 

TRÄBYGGNAD

Trästäder visar vägen 
mot hållbart byggande

na om en ny version av direktivet, 
som troligen kommer att bli offici-
ellt i år, där kraven höjs ytterligare. 
Till exempel föreslås att medlems-
staterna ska se till att alla nya bygg-
nader som byggs efter 31 december 
2020 ska framställa lika mycket 
energi som de använder, t.ex. via 
solpaneler eller värmepumpar, att 
etappmål införs för att öka existe-
rande byggnaders energiprestanda, 
och att lösningar för uppvärmning 
som bygger på förnyelsebar energi 
tas i beaktande vid nybyggnation. 

Förslaget till uppdaterat direktiv är 
en del av EU:s klimat- och energi-
politik vars mål är att öka använd-
ningen av förnyelsebara energikällor 
till 20 procent, minska utsläppen av 
växthusgaser och energianvänd-
ningen med 20 procent till år 2020 
(jämfört med år 1990). Den svenska 
regeringen föreslår ännu mer am-
bitiösa mål med minst 50 procent 
förnyelsebar energi och 40 procent 
minskning av växthusgaserna, va-
rav 2/3 delar inom landet, till år 
2020. Visionen är att Sverige år 

2050 inte har några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Dessa 
övergripande intentioner kommer 
att få en allt större betydelse i det 
lokala klimatarbetet, både för kom-
munerna och för byggföretagen.

För att citera finske statsminis-
tern Matti Vanhanens uttalande 
inför Köpenhamnsmötet: 
”År 2050 känns avlägset för många, 
men faktum är att inom många sek-
torer fattar man redan nu investe-
ringsbeslut som formar 2050 års 
verklighet. De bostäder och köpcen-
trum, industrihallar eller processin-
dustrins maskiner eller kraftverk 
som byggs i dag kommer att vara 
i bruk år 2050. Därför måste man 
redan nu fastställa sådana bestäm-
melser som styr alla dessa investe-
ringar så att de redan nu uppfyller 
de krav som ställs på ett så gott 
som koldioxidfritt samhälle.”

Kommuner, bygg- och fastighetsfö-
retag är viktiga aktörer i skapandet 
av mer hållbara livsmiljöer och stä-
der. Genom att i de tidiga skedena, 
vid planering av nya stadsdelar, 

Att producera, förvalta och 
använda byggnader står för 
30-40 procent av landets 

totala energi- och materialanvänd-
ning och 10 procent av transportar-
betet. Såväl energi- och materialan-
vändningen som transporterna är 
direkt kopplade till miljöpåverkan 
bl.a. till följd av utsläpp av växt-
husgaser. 

För att driva bygg- och fastighets-
sektorn mot ett mer klimatneutralt 
byggande har en rad nya mål och 
strategier presenterats både inom 
EU och nationellt. Införandet av 
dessa förväntas medföra att bygg-
reglernas energikrav ökar och att 
fler kommuner kommer att ställa 
krav på klimateffektivitet redan i 
planprocessen.

EU-direktivet om byggnaders en-
ergiprestanda som implementerades 
i Sverige 2006 innebar skärpta krav 
på energieffektivitet vid nybyggna-
tion och krav på upprättande av 
energideklarationer. För några må-
nader sedan enades medlemsstater-
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byggnader och renoveringar, ställa 
krav på klimat- och energieffekti-
vitet kan kommunerna bidra till 
att kraftigt minska bebyggelsens 
klimatpåverkan. Detta innebär 
hårdare krav på byggföretagen, 
men också nya affärsmöjligheter 
för de företag som är affärsmässigt 
förberedda och har anpassat sina 
produkter och produktionssätt för 
resurssnålt byggande med låg kli-
matpåverkan. 

I de flesta kommuner pågår ar-
bete med att utforma eller uppda-
tera riktlinjer, åtgärdsplaner eller 
likvärdiga dokument för att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
verksamheter inom kommunen. 
Staten stöttar de lokala aktörerna 
med kunskap, information och 
nätverk via olika satsningar. Ener-
gimyndighetens program ”Uthållig 
kommun” hjälper kommuner att 
utforma en klimat- och energistra-
tegi utifrån den enskilde kommu-
nens förmåga och ambition. Inom 
”Bygga-bo-dialogen”, som adminis-
treras av Boverket, arbetar kommu-
ner, företag och myndigheter för att 
uppnå dialogens mål för hälsosam 
innemiljö, effektiv energianvänd-
ning och effektiv resursanvänd-
ning. Den av regeringen tillsatta 
”Delegationen för hållbara städer” 
främjar samverkansprojekt mellan 
kommun, näringsliv och andra par-
ter som bidrar till hållbar stadsut-
veckling med minskad klimat- och 
miljöpåverkan. Det är med stöd av 
bland andra Delegationen för håll-
bara städer som projektet ”Trästad 
2012” lanseras på nationell nivå [se 
faktaruta]. 

Aktörerna inom Trästad 2012 har 
valt att bli föregångare när det gäl-
ler användning av industriella trä-
byggnadssystem för förnyelse och 
förtätning av tätortsbebyggelse 
med positiva miljö-, energi- och 
klimateffekter. Sexton städer arbe-
tar, var och en efter sina förutsätt-
ningar men också i samverkan, för 
att utveckla nya koncept för att 
bygga hållbart och klimateffektivt 

i trä. En grundpelare i arbetet är 
att kommunerna kan lära av var-
andras erfarenheter och framgångs-
faktorer. Projektet fungerar som ett 
forum för kunskapsutbyte mellan 
lokala byggare, arkitekter, plane-
rare, politiker och forskare. Inom 
projektet genomförs ett antal trä-
byggnadsprojekt, som sker helt på 
marknadens villkor. 

Projektet är indelat i olika regio-
ner och i den norra, där Norrbot-
ten och Västerbotten ingår deltar 
Luleå tekniska universitet tillsam-
mans med kommunerna Kalix, Pi-
teå, Skellefteå, Umeå och Lycksele. 
Träbyggande är en viktig drivmo-
tor i regionen. I Kalix formas ett 
leverantörskluster för samverkan 
kring trähusbyggande. I skogsindu-
stristaden Piteå huserar Lindbäcks 
Bygg – ett av Sveriges ledande fö-
retag på industriellt producerade 
flerbostadshus i trä. I den klassiska 
trästaden Skellefteå finns ledande 

träförädlingsföretag som Martin-
sons och välrenommerad träteknisk 
forskning vid SP Träteks filial och 
Luleå tekniska universitets institu-
tion i Skellefteå. I Umeå samverkar 
företag och organisationer kring 
energieffektivt och kretsloppsan-
passat byggande inom nätverket 
för hållbart byggande och förval-
tande i kallt klimat. Lycksele ar-
betar tillsammans med den norska 
kommunen Vefsn för att förnya 
stadens centrum med träarkitektur 
i enlighet med lokal och regional 
tradition. Tillsammans har kom-
munerna i norr alla förutsättningar 
att bli föregångare när det gäller att 
etablera modern träbyggnadsteknik 
som en naturlig del i planerna för 
en hållbar stadsutveckling.

Att bygga i trä är fördelaktigt ur 
miljösynpunkt. Trä är ett förny-
elsebart material som kan odlas 
och förädlas mer eller mindre lo-
kalt i hela landet. Leif Gustavsson 
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och hans forskargrupp vid Mitt-
universitetet har även visat att en 
träbyggnad har potential att vara 
klimatneutral, dvs. inte orsaka nå-
got nettoutsläpp växthusgaser, sett 
över byggnadens hela livscykel - 
från uttag av råvaran till rivning av 
byggnaden. Viktiga ingredienser i 
ett energi- och klimateffektivt trä-
byggande är att bygga energisnåla 
(täta och välisolerade) byggnader, 
att använda energieffektiva system 
för energitillförsel (t.ex. fjärrvärme 
med kraftvärmeproduktion), att 
använda förnyelsebar energi, och 
att använda trärestprodukter som 
ersättning för fossila bränslen. Om 
energieffektiva trähus i driftsfasen 
tillförs el och värme som baseras på 
förnyelsebar energi och om restpro-
dukter av trä används som bränsle 
och ersätter fossila bränslen kan till 
och med en negativ koldioxidba-
lans erhållas.

Utvecklingen mot ett mer hållbart 
byggande är dock inte främst en 
materialfråga utan det handlar lika 
mycket om att bygga hus, kvarter 
och städer på ett nytt produktions-
effektivt sätt. Modern träbygg-
nadsteknik möjliggör kvalitets- och 
kostnadseffektiv industriell prefa-
bricering av vägg-, tak- och golv-
element och färdiga rumsvolymer. 
Jämfört med traditionellt platsbyg-
gande är det ett mer resurssnålt 
produktionssätt som generar min-
dre spill. Ur transportsynpunkter 
är träkonstruktionernas låga vikt 
en fördel. Snabb och rationell mon-
tering av de prefabricerade träkon-

struktionerna på byggplatsen ska-
par också goda förutsättningar för 
en torr och sund byggteknik som 
förebygger uppkomsten av mögel 
och fukt, vilket minskar risken för 
byggnadsrelaterad ohälsa. 

Ett växande område inom stads-
utveckling är förnyelse och ex-
pansion i befintlig bebyggelse med 
exempelvis påbyggnader och ut-
byggnader. Där har industriella trä-
baserade byggnadssystem, som är 
lätta och starka i förhållande till sin 
vikt, och som har hög färdigstäl-
landegrad från fabrik visat sig vara 
ett utmärkt alternativ. Fastighetsä-
gare som Erika Levander intervjuat 
i sin forskning vid Luleå tekniska 
universitet uppger att man genom 
att satsa på volymer i trä snabbt 
och enkelt kunnat utföra på- och 
utbyggnader i trånga utrymmen. 
De intervjuade angav att de sär-
skilt uppskattade att störningar för 
boende och trafik i omgivningen 
kunnat minimeras till följd av den 
korta tiden och det enkla montaget 
på byggplatsen.

De allt hårdare kraven på energief-
fektivitet driver utvecklingen mot 
ett generellt införande av värmeef-
fektiva klimatskal i kombination 
med höggradig värmeåtervinning i 
installationssystem. Albert Boqvist, 
industridoktorand vid NCC Tek-
nik, har i sin forskning inom Lean 
Wood Engineering visat att ener-
gieffektivt byggande och produk-
tionseffektivitet inte ännu har hittat 
varandra. För att öka produktions-
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effektiviteten och komma bort från 
den stafettliknande projektering 
och ”problemlösning på plats” som 
ofta skett vid byggande av energi-
effektiva bostäder behövs en mer 
systematiserad och strukturerad 
process. Att gå från pilotprojekt till 
masstillverkning av energieffektiva 
byggnader handlar alltså om att 
bygga mer industriellt.

I framtiden, när byggnaderna 
blir mycket mer energisnåla i bru-
karfasen, förväntas valet av bygg-
material och byggmetod att öka 
i betydelse. För det befintliga be-
ståndet av bostäder utgör ener-
gianvändningen under drift- och 
förvaltningsfasen ca 85 procent, 
medan energianvändningen för att 
producera byggnaden utgör ca 15 
procent. Med ökande krav på en-
ergieffektivitet i drifts- och förvalt-
ningsfasen kommer andelen energi 
som används i produktionsfasen 
att öka sett över byggnadens livscy-
kel. Att välja material och metoder 
som kräver lite energi och ger låg 
klimatpåverkan vid tillverkning, 
transport, byggande, och återvin-
ning/rivning blir då mer betydelse-
fullt.
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