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BYGGMATERIAL

år värld blir både större och 
mindre på en och samma 
gång. En utveckling som 
skapar möjligheter. Globali-
seringen gör det än mer 
uppenbart att vår relation 
till resurser är väldigt ojäm-

likt fördelade över klotet. Det vi tar för givet 
har andra inte ens en aning om att det finns, 
och den stora massan lockas givetvis av en 
livsstil och nyttjandet av resurser i samma 
utsträckning som vi gör här i Sverige.

Men… att klotet inte håller, vare sig 
resursmässigt eller i förhållande till den 
nedsmutsning som blir konsekvensen av 
vårt sätt att leva här i Sverige lär inte ha 
undgått någon vid det här laget. Nu gäller 

bara att knyta an till den hållbara potentia-
len vi har.

Möjligheterna ligger i kunskap och erfa-
renhetsutbyten, samt vår inbyggda vilja att 
göra goda val. Inom byggandet och förval-
tandet har vi den kortsiktiga ekonomin 
emot oss. Vi kan inte fortsätta våra slit-och-
släng perspektiv om vi ska nå den nödvän-
diga uthålligheten.

Vi måste bygga så det håller, och så att 
det är lönsamt att förvalta under produk-
ten, det vill säga byggnadens, hela livs-
längd. Vi kan alltså inte miljöcertifiera, klas-
sificera och hylla det som inte håller minst 
100 år, och som inte har en hållbar förvalt-
ningsprognos för att slippa bygga uthålligt 
och hållbart.

FÖRUTSÄTTNINGARNA

Vårt nordliga klimat innebär fyra årstider av 
skilda karaktärer, med medspelarna fukt 
och värme. Vi ingår alltså i samma lag. Ska 
man framåt så krävs ett medvetet samspel. 
Vilket innebär att vi måste bygga MED bygg-
fysiken, inte MOT. Detta innebär i praktiken 
att vi skall använda oss av material som kan 
ta upp och avge fukt i lagom dos över tid. Det 
innebär också att dessa ingående material 
måste projekteras samverkande, och sedan 
byggas in korrekt. Inga projekterade risk-
fyllda fuktfällor. Svårare än så är det inte. 

Stommen är byggnadens klimatskal och 
lastfördelare i ett. Stabil, uthållig och själv-
klart diffusionsöppen och värmetrög. Hus 
skall inte andas, de skall ventileras, och det 
skall ske kontrollerat av fukttekniska och 
energimässiga skäl. De skall kunna hantera 
ett visst fuktupptag utan att utgöra en risk 
för brukarens hälsa genom att minska ris-
kerna för fuktskador i husets stomme. De 
ska också ha en termisk tröghet som inne-
bär att man vadderat in huset för att minska 
energislösande konvektion och begränsa 
onödiga ljud. Det går alldeles utmärkt att 
bygga lufttäta och diffusionsöppna hus utan 
fuktfällan tätande plastskikt. 

Detta är särskilt viktigt om man skall fort-
sätta med passivhusutvecklingen, som trots 
sina 25 år på nacken fortfarande är labore-
rande. Detta är bra, under förutsättningen 
att de som ingår är medvetna om sitt delta-
gande i laborationen. 

Här nedan följer en mängd över tid 
sunda och hållbara materialalternativ då 
man skall projektera stommarna till framti-
dens småhusboende.

Hållbart byggande 
ATT VARA EN DEL AV LÖSNINGEN  
ISTÄLLET FÖR PROBLEMET
Det här är starten på en artikelserie om material, teknik, och dess funktioner 
vid småhusbyggande. Den beskriver vad som står till buds då man ämnar 
projektera hållbart med perspektivet att det resursmässigt skall hålla och 
förvaltas över tid. I den här artikeln lyfts byggmaterial för stommen fram.

TEXT: FELICIA OREHOLM   

Flerskiktsstomme
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KL-trä revolutionerar sättet att bygga. Därför är det ett material som låter oss drömma stort. Och faktiskt 
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www.martinsons.se En naturlig del av framtiden

Vi finns i monter C17:44 
Välkommen!     

Korslimmad revolution
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Stommarna nedan har alla sitt ursprung i 
det traditionella och väl beprövade sättet 
att bygga hus som vi vet står länge, och 
erbjuder brukarna ett gynnsamt innekli-
mat. De har modifierats för att bli resursef-
fektivare i förhållande till sin energi- och 
materialanvändning. För en god utveckling 
krävs att man binder ihop det man vet fung-
erar med de nya förutsättningarna.

FLERA SKIKT

Massiva material är enklare att räkna på då 
stommen får en och samma egenskap helt 
igenom till skillnad från en flerskiktsstomme 
som måste projekteras byggfysikaliskt sam-
verkande. Flerskikt är i sig inget problem 
och dess byggnadstekniska fördelar är att 
dessa stommar är lättare och billigare. 

Ett exempel på en flerskiktsstomme med 
bättre energiprestanda, och resursmässiga 
fördelar är en så kallad lättregelstomme där 
den bärande regeln består av två flerskikts-
limmade träklossar och en sammanbin-
dande balkmidja av masonit. Dessa reglar 
bli styva, lättarbetade och framförallt så går 
dessa att isolera effektivare med exempel-
vis samverkande lösullsisolering av cellu-
losa eller träfiber som blåses in i minsta vrå. 
För att denna typ av stomme skall prestera 
säkert över tid krävs att de ingående 
dukarna är diffusionsöppna så diffunderad 
fukt inte riskerar att stanna kvar inuti kon-
struktionen. 

Ytterligare fördelar med blåst cellulosa-
isolering är att dess höga densitet, högre än 
glas och mineralull, gör den mer värme-
trög, värmelagrande och dämpar ljud på ett 
mycket effektivt sätt. Det finns tre sorters 
hållbar lösullsisolering idag. Den vanligaste 
sorten är feltryckta tidningar som malts 
ner. Sen finns cellulosa av ren gran- och 

tallfiber. Denna cellulosaisolering brukar 
kallas blöjcellulosa och har en större spänst 
då fibern i materialet är mindre sönderbe-
arbetad än den återvunna tidningen. Den 
tredje sortens lösullsisolering i samman-
hanget hållbar isolering är träfiber vars 
fiber är minst sönderbearbetad och har 
därför högst spänst kvar. Spänsten i fibern 
minskar risken för kompaktering, vilken i 
sig är mycket låg i sammanhanget blåst 
lösullsisolering. Isoleringarna är dessutom 
tillverkade av förnyelsebar råvara. I dagslä-
get impregneras de olika isoleringarna mot 
skadedjur och brand med antingen borax 
(kan vara fortplantningsstörande) eller 
ammoniumpolyfosfat eller liknande.

MASSIV MED MODIFIKATION

Att något är massivt betyder egentligen att 
det är just ett homogent och tätt material. I 
byggandet har det av resursskäl och krav på 

energieffektivitet uppstått hybrider inom 
ramen för massivitet. Det kanske är på sin 
plats att kalla dem hybrider då de i sin 
byggfysikaliska funktion är massiva då de 
inte innehåller något annat material. Men 
att deras praktiska fysik är urholkad, eller 
modifierad med hjälp av lim eller annan 
sammanfogning.

Ett sånt exempel är isolertimret Isotim-
ber som består av snabbvuxen skog med en 
mindre täthet än traditionellt långsamvuxet 
timmer. Träråvaran har sen spårats ur med 
2 millimeters kanaler för att få en mer isole-
rande effekt. Träråvaran limmas ihop för 
att ta upp radiella och tangiella rörelser i 
träet, och sammanfogats med plywood i 
byggblock med måtten 1 200�2 400 milli-
meter för att bli en komplett produkt, av ett 
och samma material. Blocken kan samman-
fogas efter måttbeställning i fabrik om man 
har behov av detta, och väggtjockleken 400 

Isolertimmer

Cellulosaisolering

BYGGMATERIAL 

Lätt • Stark • Rak • Lång

Det lätta valet
SMARTA I-BALKSYSTEM FÖR 

TAK, VÄGGAR OCH GOLV

masonitebeams.se

Masonite Beams AB är en av Europas ledande producenter av 
 träbaserad I-balk, anpassad för allt från villor till höghus i trä. 
 Produkterna  skräddarsys efter kundens önskemål och är mycket 
enkla att hantera och bearbeta.
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millimeter ger ett u-värde på 0,13 W/m2K.
Exempel på massiva trästommar utan 

isolerande urspårningar är limträstommar 
från exempelvis Glulam där man resursef-
fektivt använt sig av hoplimmade spillbitar 
som också tar upp de radiella och tangiella 
rörelserna i träråvaran. Dessa stommar är 
lättmonterade likt legohus, och en vägg-
tjocklek på 190 millimeter får u-värdet 0,68 
W/m2K. Klossarna kommer i längder mellan 
300–4 800 millimeter, och med en höjd på 
195 millimeter. Med välisolerat takbjälklag, 
400 millimeter lösull, och energieffektiva 
fönster, cirka 0,8 W/m2K, klarar normalvil-
lan dagens energikrav för nybyggnad enligt 
leverantören. Vill man tilläggsisolera stom-
men hållbart krävs träfiberskivor. Med cell-
plast mister stommen sin hållbara material-
samverkan. 

Det finns också olimmade massiva trähus 
såsom Holz100. Konceptet innebär dym-
lade väggelement av trä. På så vis undviker 
man de för hälsa och miljö ogynnsamma 
limmerna. Det ingående träet är också spå-
rat för bättre isolerförmåga, och ett massivt 

väggelement på 306 mm med 120 mm trä-
ullsisolerskiva från Pavatex hamnar på 
U-värdet 0,15 W/m2K. Byggsystemet kom-
mer i hela prefabricerade väggelement som 
sammanfogas på plats.

Massiva träkonstruktioner är i sig brand-
tåliga då dessa inte leder värme bra. Mas-
siva trähus ger en erkänt god innemiljö 
genom sin förmåga att ta upp och avge fukt 
vilket ger ett gynnsammare RF inomhus 
vintertid, 40–60 procent. Detta förutsatt att 
det hygroskopiska träet är blottat mot 
husets innemiljö, för att kunna buffra den 

omgivande fukten. De ger också en mycket 
god ljudkomfort då massiva träkonstruktio-
ner dämpar stomljud.

Ytterligare ett inslag i hybridsektionen är 
semimassiva stommar av träullcement, mer 
känt som Träullit. Termen hybrid används 
idag i mer innovativa sammanhang, men 
stämmer illa in på träullcementen som pro-
dukt då den funnits så pass länge att de 
flesta har en omedveten relation till materi-
alet när det används som fuktbuffrare och 
ljuddämpare i tak i lokaler över precis hela 
landet. Det färre är medvetna om är att 
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Olimmade massiva 
trähus dymlas,  
här Holz100.

Massiva trästommar 
av spillbitar som sätts 
ihop som Legoklossar

FELICIA OREHOLM
Miljöstrateg och föreläsare
inom sunt och miljöprofilerat  
byggande

dessa går att få som hela prefabricerade 
semimassiva byggelement. Standardtjockle-
ken är 400 millimeter med ett u-värde på 
0,14 W/m2K, men det går att få väggtjockle-
kar på upp till 600 millimeter. Dessa stom-
element är hållbara ur det perspektivet att 
de till stor del består av förnyelsebar 
råvara, håller länge genom sina gynn-
samma byggfysikaliska egenskaper, ger ett 
sunt och gott inomhusklimat genom de 
ljuddämpande, och fukt- och värmebuff-
rande egenskaperna. Materialet är en kom-
posit då det har den ovanliga blandningen 
granfiber blandat med cement. Den har 
hög fukttålighet med hjälp av sin alkalitet. 
Stommen enstegstätas gynnsammast med 
diffusionsöppen puts, men kräver särskild 
infästning. Materialet brinner dessutom 
dåligt på grund av sitt cementinnehåll.

Lättbetongstommar av ett och samma 
ingående materialslag är också hållbart ur 
perspektivet sunda ingående material, och 
att stommen är  diffusionsöppen och ener-
gieffektiv. Den hygroskopiska förmågan ger 
ett gott inneklimat och avger inga emissio-
ner. Byggstenen energy+ från Xella är 
bärande och isolerande i en och samma 
sten. Materialet muras på plats med hjälp 
av tunnfog för att minska köldbryg-
gorna, och en väggtjocklek på 400 
millimeter ger ett u-värde på 0,15 
W/m2K. Då materialet innehåller 
stora mängder vatten så bör man 
vänta med infästning av organiskt 
material tills stommen är väl uttor-
kad. Lättbetong kan med fördel 
enstegsputsas med diffusions-
öppen puts utan risk för de numer 
ökända skador som uppstått på 
grund av felaktiga materialkombi-
nationer. Materialet kräver särskild 
infästning. 

Tegel är ett av de hållbaraste materialen 
som vi har att tillgå. Sunt och tekniskt över-
lägset genom sin bärförmåga, diffusionsöp-
penhet, fukt- och värmelagrande förmåga 
och en svårslagen livslängd. Den emitterar 
inga ohälsosamma ämnen då den färdiga 
produkten endast består av bränd lera. Vil-
ket i sig gör den obrännbar. Stommen däm-
par dessutom ljud. 

Isolerteglet Porotherm från Wienerber-
ger består av luftkanaler som isoleras med 
värmebehandlad perlit, ett vulkaniserat 
naturligt material. Stenarna muras med 
tunnfog för att minska de energislösande 
köldbryggorna. I en 400 millimeter färdig-
putsad stomme hamnar på u-värdet 0,18 W 
/m2K, och då utgör själva byggstenen 365 
millimeter. Stommen putsas med fördel i 
ett steg utan någon som helst risk för de 
ovan nämnda fuktskadorna under förut-
sättningen att putsen är som den alltid skall 
vara, salt- och diffusionsöppen. Puts på 
tegelfasader har en av de bästa förutsätt-
ningarna för lång livslängd.

SKADEFÖREBYGGANDE ÄR SJÄLVKLART  

I HÅLLBART BYGGANDE

Platsbyggda hus löper alltid en signifikant 
risk för att fuktskadas. Inte bara för vår skif-
tande väderlek utan för att det alldeles för 
ofta saknas goda förvaringsmöjligheter av 
byggmaterialet på byggarbetsplatsen, och 
hantverkarnas känsla av att bli av med job-
bet om de skulle avstå från att bygga in 
fuktskadat material. En hantverkares var-
dag, och därför ett helt normaliserat fuk-
triskbyggande. 

Att skadeförebygga med hjälp av kom-
penserande kemikalier, eller supertäta kon-
struktioner är också riskfyllda metoder på 
den betalande brukarens bekostnad.

I perspektivet hållbarhet ingår även just 
brukarens hälsa - och hantverkarens - i för-
hållande till hur och av vad byggnaden är 
projekterad och uppförd. Ohälsa framkal-
lad av byggnader skapar inte bara individu-
ellt lidande, utan också en fullständigt onö-
dig belastning på privatekonomin och skat-
tekollektivet. Konsumenterna behöver 
större kunskap om vad de betalar för. Bygg-
naden skall inte bara vara fuktskadefri, den 
skall heller inte emittera skadliga ämnen till 
inomhusluften. Ämnen som vi de flesta 
gånger enskilt, eller kombinerat inte har en 
aning om hur de kort- och långsiktigt påver-
kar oss och den omgivande miljön. ■

 ■ Nästa avsnitt: Hållbara tak och fasader.

Semimassiv stomme av 
granfiber och cement

Lättbetong

Isolertegel


