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Skogen och Byggnaden

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus



Krav från samhället
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• Leverera bostäder

• Leverera bra bostäder

• Leverera bra klimatsmarta 
bostäder

• Leverera bra, klimatsmarta 
och resurseffektiva bostäder
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Trä i byggandet ökar tack vare träets egenskaper…

Egenskaper
Hög hållfasthet i 
förhållande till vikt
Hög 
bearbetningsgrad
Förnybart
Stor och ökande 
tillgång

Resultat
Snabbt byggande
Arkitektoniskt 
flexibelt
Binder och lagrar 
CO2

Återvinningsbart



…kan trä interiört bidra till ytterligare positiva effekter?



BRA INOMHUSMILJÖ



Trä/ naturliga material och välbefinnande

• University of British Columbia 2014
– Hälsoupplevelsen
– Kontorsmiljöer med olika material

• Resultat:
– Ökad andel trä -> lägre psykisk stress



Trä/ trämaterial i hälsovården

• Naturutsikt, naturligt ljus, växter inomhus och 
interiört trä.

• Bättre patientmående
– Snabbare återhämtning
– Mindre mängd medicin
– Upplevde mindre smärta

Källa: Augustin och Fell, 2016)



Trä/ trämaterial i skolor

• Naturligt ljus - Eleverna lär sig 20 till 25 % 
snabbare

• Rum med växter ökar inlärningen
• “Gröna” väggar förbättrar akustik och luftkvalitet –

CO2 nivåer
• Minskad frånvaro med upp till 3,5 dagar per elev

Källa: Daly et al., 2010; Knight, 2009; Smith, 2008



Helhetsgrepp på interiört trä och 
upplevelse

Emissioner och inomhusklimat
Personligt välbefinnande
Energieffektivisering
Rumslig design
Lagar och regler



Inomhusklimatet i 
13 nybyggda hus, boendes 
upplevelse och medicinska 
status



Initialt negativa värden utjämnade över tid, 
och istället positiva upplevelser 

• VOC och Formaldehyd 
• Byggmaterial, boendes livsstil och 

möblering påverkar
• Hälsostatus hög och positiv under 

hela perioden
• Egenbedömningen av hälsa 

mycket positiv och god
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www.wood2new.org

http://www.wood2new.org/


Trämaterialets struktur och mönster = positiva 
känslor 



Trämaterial påverkar hälsotillstånd 

www.wood2new.org

http://www.wood2new.org/


Trä kan buffra fukt och avge 
värme

Upptag och avgivande av 
vatten

Konduktivitet

Ytans karaktäristik



Trämaterialet är i kontakt med omkringliggande luft och har ett ständigt 
utbyte...

• Temperatur
• Fuktinnehåll
• Lufthastighet
• Tidsförlopp?
• sekunder, minuter, 

timmar, dagar
• Latent värme trä - luft:
• 2,5 kJ/g vatten

Hameury, 2006



…i praktiken skulle en träpanel kunna fungera som en värmeväxlare
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Hygrotermisk massa – en naturlig värmepumpe



Kiwi Fjeldset

Mätning
• Lufttemperatur
• Relativ fuktighet
• Viktförändring 
• Yttemperatur
I tillägg till standard 
ventilationsparametrar och CO2,  



Sammanfattning
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• Varmt och behagligt - Taktila egenskaper

• God inomhusmiljö - Mönster och struktur

• Påverka inomhusklimatet - Ytstruktur

• Energieffektivt - Öppet och poröst



Bygg med trä - för hälsans skull!

Per Carlborg & Tomas Nord, 
LiU



Wood2 New - Vad och Varför?

Projektets målsättningar 
• Att identifiera nya möjligheter samt begränsningar för ett ökat bruk av trä inomhus
• Att bedöma den positiva påverkan av trä på människans välbefinnande
• Att utveckla, designa och bedöma koncept för hållbara, funktionella interiöra trämaterial, produkter och system med 

mervärde
• Att utveckla nya affärsmodeller för specifika marknadssegment

Project Wood2New baseras 
på en  iterativ 
inlärningsprocess och nära 
samarbete mellan 
partnerna inom forskning 
och industri


	Bo i trähus – bra för hälsan �
	Skogen och Byggnaden
	Krav från samhället
	Trä i byggandet ökar tack vare träets egenskaper…
	…kan trä interiört bidra till ytterligare positiva effekter?
	BRA INOMHUSMILJÖ
	Trä/ naturliga material och välbefinnande
	Trä/ trämaterial i hälsovården
	Trä/ trämaterial i skolor
	Helhetsgrepp på interiört trä och upplevelse
	Inomhusklimatet i �13 nybyggda hus, boendes upplevelse och medicinska status
	Initialt negativa värden utjämnade över tid, och istället positiva upplevelser 
	Trämaterialets struktur och mönster = positiva känslor 
	Trämaterial påverkar hälsotillstånd 
	Trä kan buffra fukt och avge värme
	Trämaterialet är i kontakt med omkringliggande luft och har ett ständigt utbyte...
	…i praktiken skulle en träpanel kunna fungera som en värmeväxlare 
	Slide Number 21
	Kiwi Fjeldset
	Sammanfattning
	Bygg med trä - för hälsans skull!
	Wood2 New - Vad och Varför?

