
är utmärkta för syftet, inte minst för att det är 
ett material som fortsätter att binda kol även 
när det inte längre växer. Därför kan man lite 
förenklat säga att så mycket som möjligt från 
skogen bör gå till kollagring i form av långliva-
de träprodukter, tycker jag.  

För att effektivt kunna ersätta mer klimatbelas-
tande produkter är det viktigt att träet kvalitets-
säkras vid lagring och transport så att produk-
terna blir så långlivade som möjligt. Detta jobbar 
man hårt med på RISE i projektet Förbättrat 
väderskydd från produktion till leverans, där 
fuktpåverkan under transporter och lagring ana-
lyseras tillsammans med flera projektdeltagare.

Hur blir det då med användningen av skogens 
produkter i framtiden? I kristallkulan är det 
grumligt. Inom några år måste makthavare 
och beslutsfattare ha arbetat fram tydliga rikt-
linjer. Fram till dess väntar vi ivrigt på att sikten 
ska klarna. 
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Med siktet inställt på hållbarhet
Att försöka se in i framtiden är alltid vanskligt. 
Vi kan ha mycket klara mål och önskningar, 
men hur det blir i slutändan beror ändå på 
ändligt många faktorer. En sak blir dock mer 
och mer tydlig, och det är att skogens roll för 
omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar i 
betydelse. Den planeras vara basråvara för allt 
från fordonsbränslen och textilier till kemikalier 
och industriellt byggande. Men lyssnar man på 
de senaste expertutlåtandena blir det också 
tydligt att skogen inte kommer att räcka till allt 
som förväntas. 

I Sverige avverkas idag cirka 90 miljoner 
kubikmeter per år. Lägger man samman de 
totala beräkningarna för de olika branschernas 
fossila färdplaner kommer det att behövas be-
tydligt mer än så om vi ska nå målen. Färdpla-
nerna måste därför balanseras och prioriteras 
så att de blir realistiska, annars måste både 
avverkningstakten och tillväxttakten ändras. 

Som husbyggare kan man påverka utveck-
lingen i rätt riktning genom att välja rätt 
leverantörer av byggprodukter. Att detta blir än 
mer aktuellt när Boverket snart inför krav på 
klimatdeklaration av alla nybyggen bekräftar 
TCN-projektet Klimatpåverkan från industriellt 
producerade flerbostadshus i trä, som du kan 
läsa om här. Träprodukter och träkomponenter 

Bror Sundqvist
Verksamhetsledare  
TCN

Kontakt
Bror Sundqvist, verksamhetsledare
Tfn +46910 58 57 78,   
+46 70 610 62 36
E-mail: bror.sundqvist@ltu.se

Hemsida:

https://www.ltu.se/centres/ 
TraCentrum-Norr-TCN

Facebook:

https://www.facebook.com/ 
tracentrumnorr/

Kalendarium TCN
9 november 10.30 – 14.00:  
HALVÅRSSTÄMMA.  
Teams-möte alternativt Konfe-
rensrum Eken, A126, på Campus 
Skellefteå.

REFERENSGRUPPSMÖTEN
via Teams eller på  
Campus Skellefteå:

•  MATERIAL & PROCESSER: 
8 juni kl. 10 
21 september kl. 10 
22 november kl. 10

•  INDUSTRIELLT  
TRÄBYGGANDE: 
10 juni kl. 10 
23 september kl. 10 
25 november kl. 10
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Hur står sig husbyggande i trä i klimathänseende? Mycket bra, tror Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig på 
Lindbäcks Bygg, och Anders Carlsson, Teknik- och forsknings och utvecklingschef på Derome: ”Men vi kan 
bli ändå bättre, och då behöver vi veta var vi ska lägga krutet”.

Nya lagkrav pushar på  
klimatdeklarationsprojekt

– Vi märker ett ökat intresse för byggnaders 
klimatpåverkan hos beställarna och har 
exempel på upphandling då klimataspekten 
räknats in vid sidan av det ekonomiska, sä-
ger Annica Lindbäck. Att trä är miljömässigt 
bra vet man, men exakt hur stor är klimat-
vinsten när man väljer ett fabriksproducerat 
flerbostadshus av trä som transporteras 
i moduler till byggnadsplatsen istället för 
ett hus av traditionella material? Det finns 
många funderingar och tveksamheter hos 
våra kunder, och då är det jätteviktigt att 
kunna lyfta fram konkreta fakta.

Från och med nyåret 2022 måste dessut-
om alla professionella byggherrar deklarera 
hur mycket klimatbelastande koldioxid 
deras nybyggnationer tillför atmosfären. Det 
ställer saken på sin spets.

– Vi vill öka vårt kunnande inför lagen, men 
självklart vill vi också ta vårt samhällsansvar, 
fyller Anders Carlsson i. Derome planerar 
bland annat att bygga ett klimatneutralt 
bostadsområde 2024. 

För att se hur kravet på klimatdeklaration 
kommer att slå har Lindbäcks och Derome 

valt ut två hus var med olika fasadmateri-
al (puts och trä respektive tegel och trä). 
Ett av Deromes hus är dessutom ett så 
kallat planelementshus, som levereras till 
byggplatsen i ”platta paket”. Deras faktiska 
klimatpåverkan analyseras av Tyréns, som 
anlitas som en objektiv tredje part.

– För att ta reda på mängden koldioxid som 
ett hus tillför atmosfären behöver man veta 
mängden av respektive byggmaterial, men 
också transporterna och byggnadsproces-
sens inverkan, till exempel energiåtgången 
i fabriken räknas in, förklarar Ida Adolfsson 
på Tyréns. 

Indata till analysen hämtas antingen från 
generella, generiska uppgifter eller leveran-
törernas egna produktunika beräkningar, så 
kallade EPD:er. Men generiska data hämta-
de från Europa- och världsgenomsnitt kan 
ibland slå mycket fel:

– Det blev tydligt när vi undersökte våra bad-
rumsmoduler, berättar Anders. De tillverkas 
av återvunnen plast, vilket gör stor skillnad 
jämfört med om man använder råolja – vi 
har mycket mer grön energi i våra processer 

i Skandinavien. För att ge en sann bild av 
ett specifikt projekt bör man därför använda 
produktunika EPD:er, även om det inte finns 
lagkrav på det. Vi hoppas att leverantörerna 
ska öka fokus på att ta fram dessa.

Genom att välja rätt leverantörer är det 
möjligt att minska sin materialpåverkan med 
ungefär 30 procent, konstaterar man i pro-
jektet. Inte oväntat är det betong, gips, stål 
och isolering som är de största posterna 
vad gäller koldioxidutsläpp. 

Hur stor är klimatpåverkan från Pelarsalen i Växjö som Derome producerat?

Anders Carlsson på Derome.



KORT OM:  
ANNICA LINDBÄCK
Gör: Kemist, utbildad på KTH. 
Hållbarhetsansvarig och en av sex 
delägare i Lindbäcks Bygg. 

Ålder: 57 år

Bor i: villa i Oslo sedan 30 år

Familj: gift, två vuxna barn

Aktuella projekt: Bygga en vedeldad 
pizzaugn och virka en filt

Kopplar av i: sommarstugan på 
Västkusten

Senaste resa: Tre veckor till Kina och 
Japan, där hon bland annat vandrade 
en hel dag längs muren och besökte 
Hiroshima
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– Det är alltså där vi bör lägga krutet, 
konstaterar Annica. Materialleverantörerna 
jobbar nu intensivt med att sänka klimat- 
avtrycken i sina processer, vilket är väldigt 
glädjande.

En annan fråga som projektet söker svar 
på är hur analysutslaget blir om man räknar 
in klimateffekten av att träet i byggnaderna 
binder kol.

– Den effekten kan motsvara en stor del av 
byggnadens totala klimatpåverkan, menar 
Annica. Den räknas inte in i det kommande 
lagkravet, men är ändå ett värdefullt argu-
ment i kommunikationen med kunder som 
tvekar att välja trä, framför allt de som hittills 
har byggt i betong.

I första skedet innefattar inte kravet på kli-
matdeklaration några nivåkrav, men Annica 
hoppas att en sådan uppföljning snart ska 
komma.

– Vi ser också gärna att en klimatberäk-
ning i framtiden blir integrerad redan från 
början, inte bara som en stämpel vid 
slutbesiktningen. Det vore en bra strategi i 
utvecklingen mot ett ännu mer klimatvänligt 
byggande.

TräCentrum Norr
TräCentrum Norr är en centrumbildning 
vid Luleå tekniska universitet som jobbar 
för att öka samverkan mellan forskning 
och träindustri/näringsliv. TCN vill främja 
kunskapsöverföring och på så sätt skapa 
nytta och tillväxt för branschen. 

TCN har funnits sedan 2006 och har hittills 
genomfört och stöttat 181 projekt med 
totalt 164 miljoner kronor. 

TCN har 14 medlemmar i träbranschen: 
Sveaskog, Setra, SCA, Norra Skog, Holmen, 
Sågverken Mellansverige, SÅGAB - Sågver-
ken Norrland, Derome, Martinsons, Lind-
bäcks, Skellefteå Kommun, Piteå Kommun, 
Luleå tekniska universitet och RISE.

TCN-PROJEKT: KLIMAT- 
PÅVERKAN FRÅN INDU-
STRIELLT PRODUCERADE 
FLERBOSTADSHUS I TRÄ

Deltagare: Lindbäcks Bygg, Derome

Projekttid: 2020-10-22 – 2021-06-30              

Budget: 300 000 kr

KORT OM:  
MILJÖVARUDEKLARATIONER

•  Miljöpåverkan av byggmaterial mäts 
i antal kilo koldioxidekvivalenter 
(Miljöpåverkan från koldioxid och flera 
andra påverkande faktorer omräknade 
till koldioxid) som orsakas av produk-
tion och användning.

•  Generiska miljödata anger ett generellt 
medelvärde för miljöpåverkan hos en 
typ av material, till exempel gips eller 
stål, medan EPD:er (Environmental 
Product Declaration) anger miljöpåver-
kan hos en specifik byggprodukt och 
tas fram av respektive tillverkare.

Lindbäcks modulhus, undersökningsobjekt i detta projekt, står färdiga på plats.
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Snötäckta exportvolymer som möter tropiskt klimat och husmoduler som mellanlagras i bergrum. Hur på-
verkas de, och vad kan man göra för att minimera fuktskadorna under transporten? Göran Berggren på RISE 
djupdyker i mätteknik i ett brett projekt, som utvidgar kunskapsbasen för både byggindustri och sågverk.

Hur väl skyddar transportemballaget från fukt?

KORT OM: GÖRAN BERGGREN
Ålder: född 1965
Bor i: Villa på Medlefors, Skellefteå,  
med frun Ulrika. Två barn, 18 och 20 år. 
Erfarenhet: 31 år på RISE. Maskin- 
ingenjör och teknisk licentiat med  
specialiteten mätteknik och IT- 
hjälpmedel i träbranschen.
Fritid: Skogsägare och scoutledare
Karaktär: Strukturerad och mycket 
vänlig. 
Gottegris: ”Jag äskar alla sorters godis,  
men har inga andra laster, haha!”
Senaste resa: Till och från jobbet.

– Vi har sett att den tunnare, yttre plasten som Lindbäcks och Der-
ome använder kan få skador dels genom spännbanden till exempel 
vid lyft, dels genom att fåglar hackar hål, antagligen i jakt på föda, 
säger Göran. Om det inte åtgärdas kan det komma in regnvatten 
och i värsta fall till och med bildas en iskaka mellan skikten. Kon-
densbildning och att hammarbanden längst upp på paketen blir 
blöta är andra konsekvenser.

Genom att placera sensorer på försöksmoduler undersöks träets 
fuktkvot och temperatur och relativ luftfuktighet på luften inne i och 
ovanpå paketen. Genom en inspektionslucka i den inre, tjockare 
plasten har Göran också koll på insidan av volymerna.  

– Sensorerna gör en mätning var 20:nde minut och kommunicerar 
trådlöst med en gateway och vidare till en databas, som man kan 
logga på med sin mobiltelefon eller dator, förklarar Göran. Det vik-
tigaste är att titta på den relativa luftfuktigheten. Om trenden börjar 
gå upp tar vi reda på orsaken. Känner sensorerna av vatten måste 
man direkt undersöka orsaken och åtgärda den.  

– Även små skador kan ställa till stora problem, och konsekvenser-
na blir allvarligare än vi trodde, konstaterar Göran och visar hur det 
kan ser ut när den relativa luftfuktigheten ökat rejält i en av för-
söksvolymerna under lagringstiden. Lyckligtvis har trä den egenska-
pen att det kan torka igen. 

Tanken är att de nya mätdata som kommer in genom projektet 
senare ska kunna användas i ett stort, internationellt EU-projekt, 
WooMoMo. Data och mätningarna ger då också underlag till bättre 
och mer synkroniserade kravspecifikationer på både trämaterialet, 
mätapparaturen och mätmetoden. 

– På så sätt kan vi vara med och styra teknikutvecklingen. Dessut-
om inser vi alla hur bra det är att samarbeta, få en samsyn och hitta 
lösningar på gemensamma frågeställningar. Det ger mycket, även 
för företag i vår bransch som i viss mån konkurrerar. 

TCN-PROJEKT: FÖRBÄTTRAT  
VÄDERSKYDD FRÅN  
PRODUKTION TILL LEVERANS

Deltagare: RISE, Derome, Lindbäcks 
Bygg, SCA Wood och Martinsons/- 
Holmen som gäster. 

Budget: 163 000 kr

Projekttid: 2020-05-01–2021-08-31.

– Det som är så bra med forskning är att man får testa nästan fritt 
och tillåts att misslyckas utan att det får negativa konsekvenser, 
tycker Göran Berggren. Här kan vi kolla hur resultatet blir om man 
inte åtgärdar skador i tid.

Göran, som vid det här laget kan kallas ålderman eller ” inventarie” 
på RISE i Skellefteå, får här gå loss på sin specialitet fuktmätning. 
Två av projektdeltagarna är Lindbäcks Bygg och Derome, som vill 
veta vad som händer med träet från det att deras färdiga, fabriks-
byggda volymer packats in i två lager plast till dess att de anländer 
på byggplatsen. Resultatet av mätningarna är också intressant för 
företag som exporterar virke i containrar på båt och därmed utsät-
ter det för stora temperaturväxlingar under lång tid.

Hungriga fåglar har pickat hål i det yttre emballagelagret så att vatten kunnat 
tränga in i paketet.


