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Abstract 

The pollution of our planet is getting to big proportions, global warming leads to 
devastating effects on the planet. The building and construction industries part in 
the pollution is unnecessary big through transports, energy usage, machines and 
environmentally bad building materials. 
    The question at issue for the report is: Is it possible to replace the traditionally 
used materials today with new ecological ones?  
JM gave us the commission to investigate if they are as good in environmental 
aspects as they believe. This will be answered through an analysis of three 
ecological materials which later will be compared to traditional materials with 
corresponding functions. 
    Newbeam is a material planned to go in production in fall 2007. This is a 
material based on aspen wood chips, bound together under high steamed pressure 
with lignin based glue to profiled beams in a requested shape.  
This product has been named in media as “steel beam of wood” because of its 
similar superior strength. Its qualities resemble more to a steel beam than the 
traditional wood beams. The price of this product estimates to be around 20 % 
lower than corresponding competitors. Newbeam intends to be used as weight 
carrying structures for floor slabs, inner and outer walls and even for rafters. 
    BioBased is a soya-based insulation material similar to seam foam insulation. It 
is manufactured in the USA and not yet available in Sweden. It is sprayed to its 
location and completely airtight. With that, BioBased is assembled in only one step 
and no steam- or wind barrier is necessary. The insulation performance is similar 
to Isovers glass wool insulation.  
    Foamglas is a well tried insulation material with high pressure strength abilities 
and with usage of the Koljern technique it might be used as a ground plate. Even 
though it can only be used up to five floor wooden houses.  
 We valued the materials in a comparison between them according to the template 
we constructed. We found out that Newbeam is a good alternative to wood and 
steel, both ecological and economical. There are some limitations though, it can 
not replace steel as a material in long columns and beams. 
    Even BioBased is a good alternative but it is manufactured in the USA. It is this 
fact that lets Isover coming up ahead in the comparison.  
    Foamglas won its comparison against concrete. Its advantages against concrete 
are that you avoid dry time, it is light weighted and that it is recyclable and 
reusable. The Foamglas ground plate is, in our comparison, more than twice as 
expensive as a conventional concrete ground plate. JM, that has chosen to handle 
the environmental issues with building low energy usage houses, have reached a 
good level in their work for the environment. Even though, they can do a lot more 
through e.g. use more ecological building materials.  
   We have, in the report, made the conclusion that it is possible to replace some 
materials with ecological better ones.  
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Sammanfattning 

    Miljöförstöringen håller på att få allt för stora proportioner, vilket genom bland 
annat växthuseffekten leder till att vår planet snart är obeboelig för människan.  
Byggbranschens andel i miljöförstöringen är onödigt stor genom transporter, 
energianvändning, maskinanvändning och miljömässigt dåliga material.  
    Vår frågeställning är: går det att ersätta de konventionella byggmaterialen med 
ekologiska sådana? JM vill även få beprövat om de är så bra, miljömässigt, som de 
tror. Detta ska besvaras genom en analys av tre ekologiska material som sedan 
jämförs med konventionella material för samma funktion.  
    Newbeam är ett material som planeras gå i produktion till hösten 2007. Det 
består av autoklaverad aspflis och ligninbaserat lim som pressas till profilerade 
balkar i önskad form. Denna produkt har i media benämnts ”stålbalk av trä” på 
grund av sin höga hållfasthet. Dess egenskaper liknar i många avseenden snarare 
stålbalkar än de traditionella träbalkarna. Priset på denna produkt beräknas bli 
cirka 20% lägre än motsvarande priskonkurrenter. Den är ämnad att användas som 
lastbärande strukturer för golvbjälklag, inner- och ytterväggar och takstolar.  
    BioBased är ett sojabaserat isoleringsmaterial som liknar fogskum. Det tillverkas 
i USA och finns ej tillgängligt i Sverige ännu. Det sprutas på plats och är helt 
lufttätt. Därmed monteras BioBased i ett steg och man slipper montera ångspärr 
samt vindskydd. Isoleringsförmågan är likvärdig med Isovers glasullsisolering.  
    Foamglas är ett beprövat isolermaterial med hög tryckhållfasthet och vid 
användande av Koljerntekniken kan det nyttjas som platta på mark. Dock kan det 
bara användas för laster upp till motsvarande ett femvånings trähus.  
    I jämförelsen betygsattes materialen enligt den mall vi gjort upp.  
Vi fann att Newbeam är ett mycket bra alternativ till trä och stål, såväl ekologiskt 
som ekonomiskt. Vissa begränsningar finns dock. Det kan ej ersätta stål som 
material i långa pelare och balkar.  
    BioBased är även det ett godtagbart alternativ, men det produceras i USA. Det 
är detta faktum som gör att Isover vinner betygsjämförelsen.  
    Foamglaset vann jämförelsen mot betong. Dess fördelar gentemot betong är dels 
att man slipper torktider, Foamglasets lätta vikt och att det är återvinnings- och 
återbrukbart. Foamglasplattan är, i vår jämförelse, mer än dubbelt så dyr som en 
konventionell betongplatta.  
    JM, som valt att tackla miljöproblemen genom att bygga energisnåla hus, ligger 
bra till i sitt miljöarbete. Dock kan de göra mer genom att till exempel använda 
mer ekologiska byggmaterial.  
    Vi har, i rapporten, kommit fram till att det går att ersätta vissa material med 
ekologiskt sett bättre sådana. 
     

Nyckelord 

Miljöpåverkan, Byggekologi, JM AB, Byggmaterialjämförelse, BioBased, 
Newbeam, Foamglas, Koljerntekniken  
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1 Inledning 
På senare tid har allas ögon öppnats för miljöförstöringens påverkan på jordens 
klimat.  
Inom byggbranschen används väldigt stora kvantiteter material varje år och endast 
en bråkdel av dessa material är förnyelsebara genom återvinning och återbruk. I 
tillverkningen av dessa material och vid transporter av dem går det också åt väldigt 
mycket energi.  
 
De isoleringsmaterial som används består till stor del av oljebaserad plast. Olja är 
en icke förnyelsebar råvara som håller på att ta slut och därför kommer 
byggbranschen snart att tvingas hitta alternativa lösningar.  
    Stommar och grunder byggs ofta av betong som är mycket svårt att återvinna 
eller återbruka och även här finns det bättre alternativ.  
    Några material som är ekologiska används redan, men i liten utsträckning på 
grund av ekonomiska och praktiska problem som till exempel röta, mögel och 
skadedjur.  
 
JM blev 2006 utnämnt till ett av världens 20 miljömässigt bästa företag av 
sustainablebusiness.com. Det finns dock, även enligt dem själva, fortfarande saker 
att förbättra och i vårt examensarbete ska vi undersöka om JM är så bra som de kan 
vara på miljöområdet. Detta genom att titta på möjliga ersättningsmaterial till 
isolering, stomme och grundplatta och analysera dessa ur både ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Vi kommer att jämföra ekologiska material med de 
material som ska användas i byggandet av JM:s fastigheter vid Östra Kajen i 
Jönköping.  

 

1.1 Syfte och mål 
Elevens mål: Vi vill med vårt examensarbete göra läsaren uppmärksam på att 
byggande, som det ser ut idag, påverkar vår miljö mycket negativt. Vi vill 
undersöka om det är ekonomiskt hållbart att använda alternativa, miljövänliga 
material. Är det ett alternativ att bygga med ekologiska byggmaterial gentemot de 
material som används idag?  
 
Vi kommer att analysera fördelar och nackdelar med tre ekologiska byggmaterial 
kontra de vanligaste material, för samma funktion, som används idag.  
 

Uppdragsgivarens mål: JM vill få en bekräftelse på att de faktiskt ligger i framkant 
inom miljöhänsyn.  
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1.2 Avgränsningar 

    Vi har valt att avgränsa vår analys till ett material vardera för stomme, isolering 
samt grund. Detta för att utredningen inte ska bli för omfattande. De material som 
vi har valt är Newbeam, BioBased och Foamglas/Koljern. Detta på grund av att 
dessa material är högst intressanta samt att kunskapen om dem inte är så stor i 
byggbranschen.  
 Vi har även valt att fokusera på miljömässiga och ekonomiska aspekter, men för 
att utvärderingen ska bli rättvis måste vi också ta viss hänsyn till prestanda hos 
materialen.  
 

 

1.3 Disposition 
    Den teoretiska bakgrunden börjar med att behandla ämnet miljöförstöring i stort 
för att sedan koncentreras mer på byggsektorns inverkan. Meningen är att ju längre 
man läser, desto närmare kärnan i vår frågeställning ska man komma.  
    Efter den teoretiska bakgrunden följer kapitlet genomförande, där beskrivs hur 
materialet till rapporten insamlats, och hur jämförelsen av byggnadsmaterialen är 
gjord.  
    Kapitlet Resultat börjar med jämförelserna av materialen, först Newbeam, sedan 
BioBased och slutligen Foamglas/Koljern under varsin underrubrik. Dessa stycken 
är uppbyggda så att de alla börjar med en beskrivning av de ekologiska materialen 
och sedan följer en kort text om de material vi ska jämföra dem mot för att ge 
läsaren nödvändig information om dem. Därefter följer en tabell med 
betygsättning av materialen och en kommentar till denna.  
 
    Efter jämförelsen kommer så en intervju med Fredrik Rönnecke, projektledare 
på JM region mitt, med hans svar på frågor om bland annat JM:s syn på sitt 
miljöarbete.  
    För att få en koppling till verkligheten följer sedan en ekonomisk jämförelse där 
man kan se hur de ekologiska materialen hade påverkat kostnaden för JM:s 
pågående byggprojekt vid Östra Kajen i Jönköping.  
 
    I kapitlet Slutsats och diskussion har vi knutit ihop säcken och besvarat de frågor 
som ställts inledningsvis. En utvärderande diskussion om det uppnådda resultatet 
är placerat här, med kommentarer och vår slutsats.  
    Till sist är bifogat referenser, sökord och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Miljöförstöring 
    Gemene mans medvetande om miljöproblemen började med utgivandet av 
”Tyst Vår” 1962 av Rachel Carson. Boken beskriver hur fåglarna minskade i antal 
på grund av kvicksilver spritt i naturen. Medvetandet om miljöförstörelsen har 
sedan dess ökat storartat och idag har företagen och den enskilde människan höga 
krav och förväntningar för att minska utsläpp och miljöförstöring. 
Studier visar att vart fjärde däggdjur och var åttonde fågelart löper stor risk att 
utrotas.       [1] 
  
    Enligt Energimyndigheten skadar dagens energianvändning miljön. Detta på 
grund av att framställningen i stor grad utnyttjar icke förnyelsebara energikällor. 
Förbränningen av olja och andra fossila bränslen bidrar till stora miljöproblem. 
Det allvarligaste är förstärkningen av den klimatförändrande växthuseffekten. 
    Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för allt liv på jorden. 
Värmestrålningen från solen fångas upp och hålls kvar av koldioxid och andra gaser 
i jordens atmosfär. Det skulle vara nästan 35 grader kallare på jorden än det är i 
dag utan denna naturliga drivhuseffekt. Problemet är att människan, framför allt 
genom att förbränna fossila bränslen, förstärker den naturliga växthuseffekten.  
    Viktigast att nämna av växthusgaserna är koldioxid, men även freon, metan, 
lustgas och ozon hör till dessa. 80% av koldioxidutsläppen beror på förbränning av 
fossila bränslen, medan 20% beror på avskogning och annan utarmning av 
biologiska system. Växter renar luften från koldioxid under sin levnadstid men när 
de sedan förmultnar eller förbränns så avges koldioxid.   [2] 
    Tillsammans måste vi göra något radikalt för att hindra den katastrof som 
klimatförändringarna på grund av utsläppen kan åstadkomma.  
 
    En sammanställning, som Svenska naturskyddsföreningen gjort, från en stor 
forskarkonferens i England nyligen ger en skrämmande bild av framtiden i 
växthusvärlden:      [3]  
 
”I februari samlades 200 klimatforskare i England, på inbjudan av premiärminister 
Tony Blair, för att diskutera de senaste rönen när det gäller effekter av den globala 
uppvärmningen. Forskarnas sammanställning ger en ny och sammansatt bild av de 
negativa effekter klimatförändringarna har, på allt från fjällvegetation till korallrev och 
regnskogar. 
Vi har i dag nått 0,7 grader högre global medeltemperatur än i förindustriell tid. 
Redan vid en grads ökning, om cirka 25 år med dagens utveckling, drabbas känsliga 
ekosystem, livsmedelsproduktionen sviktar när vattenbristen ökar i torra områden. 
Vid två graders ökning, om cirka 50 år, börjar allvarliga effekter att breda ut sig. 
Arktis istäcke halveras, korallreven dör. Känsliga men artrika ekosystem som Sydafrikas 
kapflora, Kinas subtropiska skogar och Europas alpflora börjar dö undan. Mer än en 
och en halv miljard människor kommer att leva under vattenstress och vi kommer att 
ha minst 150 miljoner klimatflyktingar. Jordbruket får stora problem i torra områden. 
Den ekonomiska utvecklingen i många utvecklingsländer hotas. 
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   Vid tre graders ökning globalt, inom 60-70 år med dagens utveckling, blir läget 
kritiskt. Regnskogen i Amazonas skadas svårt, merparten av korallreven kommer att 
vara döda och alpina floraområden helt försvunna. Mer än 5,5 miljarder människor 
kan då komma att leva i områden med starkt minskad livsmedelsproduktion och tre 
miljarder människor riskerar att få leva med akut vattenbrist.  
Forskarna vid konferensen lade också fram nya och oroande rön om en ökad försurning 
av världshaven till följd av att haven binder mer och mer koldioxid, som tillsammans 
med vatten bildar kolsyra, som är försurande. Fritt tillgänglig kalk blir en bristvara i 
haven, vilket slår hårt mot både planktonproduktion och korallrev. De flesta marina 
näringskedjor hotas på sikt av detta.  
Vid konferensen lades också fram data som visar att det finns risk för att den 
västantarktiska halvöns istäcke på sikt kan komma att spricka upp och föras ut till havs. 
Flera gigantiska flak från den flytande shelf-isen har redan lossnat och glaciärerna i 
området har ökat sitt utflöde av is med mellan två till sex gånger.”    [4] 
 
    De människor som drabbas värst är de i länderna som ligger runt ekvatorn, där 
det redan i dag är varmt och torrt. Där ökar riskerna för torka, skördekatastrofer, 
svält och massflykt.  
    Växthuseffekten kan leda till att issmältningen vid Arktis kan vända 
golfströmmen och en ny istid kan uppkomma. Detta kan bli ett stort problem för 
oss här uppe i norden. Issmältningen förväntas även leda till att havsytan stiger 
med 40 centimeter vilket globalt kan ge kraftiga översvämningar på öar och vid 
kusterna.  
    Det förutspås även att klimatzonerna kommer att flytta sig. Detta skulle leda till 
att många växter och djur utrotades.                         [1,2]  
 
Den här tabellen från WWF visar den globala temperaturförändringen de senaste 
140 åren:  
 

 
Figur 2.1, global temperaturförändring. Källa: School of environmental sciences, university of East Anglia, 
UK 1999. [5] 
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2.2 Ytterligare problem 

 

    Klimatförändringen är inte det enda problem som skapas av förbränningen av 
fossila bränslen. Det har även bidragit till försurning av tiotusentals svenska sjöar 
genom utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider. Kväveutsläppen har också bidragit 
till att vatten och marker blivit övergödda. Utsläppen av de fossila bränslena gör 
även människor sjuka och får byggnader och statyer att vittra sönder.  [2] 
    Genom internationella avtal och överenskommelser har man försökt, och till viss 
del lyckats, minska de miljöskadliga utsläppen. Dock återstår att stoppa den ökade 
klimatförändrande växthuseffekten.  

    Eftersom förbränning av fossila bränslen alltid ger koldioxidutsläpp måste vi 
minska vår totala energiförbrukning och gå över till vindkraft, biobränslen och 
andra förnybara bränslen som inte påverkar växthuseffekten.  

    Vissa länder har, inom ramen för FN: s klimatkonvention, lovat att minska sina 
utsläpp av växthusgaser. Huvudansvaret för att det blir gjort ligger i de rika 
västländernas händer.  

    I december 1997 skrev nästan alla världens industriländer på det så kallade 
Kyotoprotokollet, som är en del i Klimatkonventionen, i ett försök att minska sina 
utsläpp av växthusgaser. Fram till 2012 ska EU-länderna gemensamt minska sina 
utsläpp med åtta procent. Protokollet gör klart att det är de länder som släpper ut 
mest som också ska göra störst utsläppsminskningar.  

    Sverige har inom ramen för Kyoto-protokollet möjlighet att öka de egna 
utsläppen med 4 %. Dock har Sverige beslutat om en högre ambitionsnivå och har 
som nationellt mål att istället minska utsläppen med lika mycket.  [6] 
    Sedan år 1970 har svavelutsläppen i Sverige minskat med 95 %. Detta på grund 
av minskad oljeanvändning och att svavelhalterna i oljan är lägre.  [7] 

 

Olja Olja Olja Olja  

Enligt Svenska naturskyddsföreningen svarar olja och oljeprodukter för mer än en 
tredjedel av världens kommersiella energianvändning:  

”År 2002 utvanns över 4 miljarder kubikmeter (27 miljarder fat) råolja. Världens 
kända reserver av olja är drygt 1 000 miljarder fat. Med dagens takt i utvinningen 
skulle de således bara räcka i knappt 40 år.”     [8] 

I Sverige svarar oljan för ungefär en tredjedel av vår totala energitillförsel. 
Transportsektorn står för mer än hälften av oljeanvändningen och uppvärmning är 
den näst största posten. En liten bråkdel används till elproduktion.  [8]  
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Figur 2.2, Energianvändning. [8] 

 

    Oljebaserade material används mycket inom byggsektorn, såväl på husbyggnads- 
som anläggningssidan. Olja ingår till exempel i många isoleringsmaterial och i 
asfalt. När man bygger storskaligt är man också beroende av maskiner och 
transporter som även de drivs av olja.  
    Eftersom oljan är en sinande råvara som bara kommer att öka i pris måste man 
snart finna alternativ till de oljebaserade materialen. Det är dels en fråga om 
kommande generationers möjlighet att bebo vår värld, men även en såväl 
ekonomisk som praktisk fråga.   
     

Våra snabbt sinande oljetillgångar kommer att ställa hela världen inför ofantliga 
problem. Det är nu dags att alla vaknar upp och inser detta.   
      [8] 
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2.3 Åtgärder för att hindra miljöförstöring 

    Det finns ett antal handlingsprogram, system och överenskommelser som syftar 
till att minska den accelererande miljöförstöringen. Vi tar här upp några av dessa 
och förklarar mer ingående vad de innebär.  

 

Agenda 21Agenda 21Agenda 21Agenda 21    
  
I Rio de Janeiro i juni 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21 vid FN:s 
konferens om miljö- och utveckling (UNGED).  
    Agendan är en långsiktig plan som sträcker sig in i 2000-talet och ger mål och 
riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och 
undanröja hoten mot miljön.  
    Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, men handlingsprogrammet är starkt 
politiskt och moraliskt förpliktande för de stater som står bakom Agenda 21.  
 
    Agenda 21 är en uppfordran, såväl till stater som till alla grupper och individer i 
samhället, att delta i arbetet med miljö- och utvecklingsfrågorna under resten av 
2000-talet.  
    Agendan innehåller 40 kapitel, vilka i sin tur omfattar ett eller flera 
programområden. Handlingsprogrammet anger de mål som ska uppnås, samt 
lämpliga åtgärder för att komma fram till dessa.  
     
    Agenda 21 är ett av de sammanlagt fem dokument som antogs vid UNGED. 
Det finns ett nära samband mellan Agenda 21 och de övriga fyra:  
Riodeklarationen, Skogsprinciperna, konventionen om klimatförändringar och 
konventionen om biologisk mångfald.  
     
    I inledningen till Agenda 21 anges att den ska genomföras med beaktande av de  
principer som anges i Riodeklarationen, till exempel att den som förorenar ska, i 
princip, bära kostnaderna för föroreningarna (Polluter Pays Principle).  
    En annan viktig princip som på detta sätt ska tillämpas på alla åtgärder som 
rekommenderas i Agenda 21 är försiktighetsprincipen. Innebörden av denna är att 
åtgärder ska kunna vidtas mot en produkt eller ett produktionssätt om det finns 
tecken på att de medför oacceptabla risker för människor, djur, växter eller miljön. 
Detta även om det råder viss osäkerhet i fråga om riskerna.  
    I Agendan finns också kapitel som behandlar frågor i anslutning till 
Skogsprinciperna och de två konventionerna ovan.    [9]  
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BASTABASTABASTABASTA  
 
    BASTA-projektet är till för att försöka fasa ut användningen av alla de ämnen, 
med särskilt farliga egenskaper, ur byggvaror. Basta fungerar på så sätt att 
leverantörer och tillverkare själva registrerar sina varor.  
    För att produkten ska få vara med i BASTAS system så måste denna uppfylla 
kraven på maximala halter för miljö- och hälsofarliga egenskaper i databasen. 
Leverantören eller tillverkaren måste även kunna styrka att varan verkligen 
uppfyller de krav som ställs på produkten.  
    BASTA är uppbyggt kring fyra viktiga delar. Punktlistan är hämtad från 
bastaonline.se:  
 

o Bedömning av byggvarors egenskaperegenskaperegenskaperegenskaper i stället för jämförelse med ämneslistor  

o Leverantören kvalificerarLeverantören kvalificerarLeverantören kvalificerarLeverantören kvalificerar sina varor i stället för kunden som diskvalificerar  

o Kvalitetssäkrad egendeklarationKvalitetssäkrad egendeklarationKvalitetssäkrad egendeklarationKvalitetssäkrad egendeklaration i stället för tredjeparts granskning av byggvarorna  

� leverantören tecknar avtal  

� stickprovsmässiga revisioner  

� Fritt tillgänglig databasFritt tillgänglig databasFritt tillgänglig databasFritt tillgänglig databas med kvalificerade byggvaror  

 

 
 

Figur 2.3, BASTA arbetsgång, [10] 

 

    Det som gör detta system så trovärdigt är att det förvaltas av ett organ som är 
konkurrensneutralt och att det bygger på vetenskapliga kriterier.   [10]  
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SBUFSBUFSBUFSBUF  
 
    Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad 1983, är 
byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling. Till SBUF är cirka 
5000 företag anslutna som arbetar med att utveckla byggprocessen så att bättre 
affärsmässiga förutsättningar för alla inom byggbranschen.  
    De som står bakom SBUF är Sveriges Byggindustrier, VVS-installatörerna, 
Ledarna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO.  
 
    Organisationen beslutar genom en styrelse vilka projekt och företag som ska få 
bidrag. Ansökningar diskuteras i ett eller flera av utskotten innan beslut fattas av 
styrelsen, Byggnadsutskottet, Installationsutskottet och Väg- och 
anläggningsutskottet.  
    SBUF finansieras bland annat genom avgifter från företagen, baserat på antalet 
årsanställda. Den branschinriktade utvecklingen och forskningen uppgår till drygt 
50 miljoner kronor per år som disponeras av SBUF. Dessutom så får även de 
företag som driver sitt projekt bidra med en del ekonomiskt.  
 
Verksamheten inriktas enligt SBUF framför allt på tre olika punkter:  

� ”att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överensstämmelse med 
        ändamålet vid i första hand företag, men även vid universitet, högskolor 
        och andra forskningsorgan,  

� att informera i första hand medlemmar om pågående verksamhet och 
        uppnådda resultat  

� att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och 
        forskare angående utvecklingsfrågor av gemensamt intresse.”  [11]  
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2.4 Ekologiskt byggande 
 

    Naturens kretslopp påverkas av allt husbyggande och allt boende. Syftet med 
ekobyar är att minimera denna påverkan, man talar även om miljöanpassat eller 
resurssnålt boende.  
    I det följande redovisas definitioner och rekommendationer när det gäller 
ekologiskt byggande, från Boverket och Byggforskningsrådet.   [12]  

    
BoverketBoverketBoverketBoverket        
  
    1991 formulerade Boverket en definition av ekologiska byggnader i skriften 
”Ekobyar”. Dessa ekobyar ansågs kunna ses som ett viktigt experimentbyggande.  
    Det sattes vissa kriterier som avsåg odling, matförvaring, regnvatten, avlopp, 
avfall, dagvatten, klimatanpassning, uppvärmning, elenergi, byggmaterial samt luft 
och inomhusklimat. En annan viktig beståndsdel i en ekoby var också det sociala 
livet ansåg Boverket.  
    För att klassas som ekoby skulle byn ha ett långtgående lokalt kretslopp av 
råvaror och energi. Meningen var att det skulle vara hälsosamt och inte 
miljöbelastande att bo i en ekoby.   
    Boverket ansåg att inte allt för stora avvikelser från nedanstående lista kunde 
göras för att byn skulle få kallas för en ekoby, listan är främst avsedd för en 
”förortsby”. Sedan föreslås ändringar för att passa andra typer av byar såsom 
”lantbyar” respektive ”stadsbyar”.   
 
    Boverket håller för närvarande på att se över definitionerna.   [12] 
Enligt Socialstyrelsen så kommer troligen stor vikt att läggas på följande avsnitt:   
 
• Påverkan på miljön.• Påverkan på miljön.• Påverkan på miljön.• Påverkan på miljön. Den förutsätts bli så begränsad som möjligt under såväl 
byggperioden som brukartiden.    
 
• Påverkan på människan.Påverkan på människan.Påverkan på människan.Påverkan på människan. Speciellt bör byggnadens inre miljö inte orsaka 
hälsorisker för de boende.    
 
• Byggnation.Byggnation.Byggnation.Byggnation. Byggnaderna bör inte drabbas av fukt och mögelskador.    
 
• Materialbedömning. Materialbedömning. Materialbedömning. Materialbedömning. Den inkluderar även möjligheter till selektiv rivning, 
återanvändning och återvinning.    
 
• Energibedömning, Energibedömning, Energibedömning, Energibedömning, såväl av energiåtgång vid framställning och transport av 
byggmaterial som under brukartiden. Komponenter som stomme, system för 
ventilation, uppvärmning och värmedistribution har stor betydelse.    
 
• Avloppshantering, Avloppshantering, Avloppshantering, Avloppshantering, med bedömning av såväl miljöbelastningseffekter som 
smittspridningsrisker.    
 
• KällsorteringKällsorteringKällsorteringKällsortering av avfall.       [13] 
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ByggforskningsrådetByggforskningsrådetByggforskningsrådetByggforskningsrådet  
  
    Byggforskningsrådet har i en kunskapsöversikt från 1992 sammanfattat fyra 
övergripande utgångspunkter för ekologiskt byggande:   [12]  
 
”1. Utgå från människan. Man kan inte kommendera människor att ändra sitt 
beteende. Därför måste man förstå de speciella samband, som råder mellan människor 
och mellan människor och deras omgivning, för att kunna åstadkomma 
livsstilsförändringar.  
 
2. Utgå från platsen, dvs. ta hänsyn till klimat, geografi, geologi och lokala 
byggtraditioner.  
 
3. Hushålla med resurser. Uttaget av resurser som material och energi ska inte 
överskrida de resurser som nybildas. Avfallet ska inpassas i de naturliga kretsloppen. 
Man skiljer här på lagrade resurser, vars nybildning är försumbar (t.ex. malm, grus, 
olja och uran), fondresurser, vilkas nybildning är mer eller mindre begränsad (t.ex. 
skog, torv och grundvatten) samt flödande resurser, vars nybildning ständigt pågår (sol, 
vind och vatten).  
 
4. Bevara och utveckla naturens mångfald. Förstörda ekosystem kan inte återskapas. 
Största hänsyn till allt levande måste därför vara en strategi och etisk levnadsregel. 
Detta gör det bl.a. nödvändigt att förändra tätorternas ”ämnesomsättning”, så att 
belastningen på den omgivande naturen i form av miljöfarliga utsläpp i vatten och luft 
minimeras.”  
      [14] 
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2.5 Byggsektorns miljöpåverkan 
    
Dagens värsta miljöbovarDagens värsta miljöbovarDagens värsta miljöbovarDagens värsta miljöbovar  
  
    Här följer en lista som tv4 presenterat på de värsta miljösyndarna.  
Siffran anger mängden koldioxidekvivalenter, det vill säga koldioxid och 
klimatpåverkande ämnen som släpps ut per år. I Sverige släpps det totalt ut 67 
miljoner ton koldioxid årligen.  
  
1. Transport 20 miljoner tonTransport 20 miljoner tonTransport 20 miljoner tonTransport 20 miljoner ton  
Bilar och lastbilar belastar denna kategori störst, därefter flyg, järnväg och båtar.  
  
2. Industri 17 miljoner tonIndustri 17 miljoner tonIndustri 17 miljoner tonIndustri 17 miljoner ton  
All form av industri såsom stålverk, massa- och tillverkningsindustri samt kemisk 
industri. 
  
3. ElElElEl---- och fjärrvärme 12 miljoner ton och fjärrvärme 12 miljoner ton och fjärrvärme 12 miljoner ton och fjärrvärme 12 miljoner ton  
Den här kategorin innefattar även exempelvis fjärrvärmeverk.  
  
4. Jordbruk 9 miljoner ton Jordbruk 9 miljoner ton Jordbruk 9 miljoner ton Jordbruk 9 miljoner ton  
Här innefattas all gödselhantering samt djurs matsmältning i form av gaser.  
 
5. Bostäder och lokaler 6 miljoner tonBostäder och lokaler 6 miljoner tonBostäder och lokaler 6 miljoner tonBostäder och lokaler 6 miljoner ton  
Här inräknas uppvärmning av hushåll och arbetsplatser, men även maskiner och 
dylikt som används vid byggandet. 
[15]  

    
    Byggsektorn är en stor bidragande part till miljöförstöringen. Enligt 
Worldwatch Institute svarar byggnader och byggverksamhet för 40 procent av 
energianvändningen och 16 procent av vattenanvändningen i världen. Dessutom 
står byggsektorn för 40 procent av all sten-, grus- och sandanvändning vilket är ett 
betydande resurs- och råvarunyttjande. 

Fördelningen av koldioxidutsläpp mellan energisektorn, transporter, industri, 
hushåll/servicesektorn (övriga 1%):      

 
 

Figur 2.4, fördelning av koldioxidutsläpp, Foto: © WWF Canon / Adam Oswell / Edward Parker / Nigel 
Dickinson / Susan Wells             [16] 
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    Sverige använder årligen cirka 7500 miljoner ton material enligt Boverket 
(1999), detta leder till stora avfallsmängder i byggbranschen och även 
transportarbetet ger betydande effekter. Därmed är det självklart att sektorn 
orsakar en betydande negativ miljöpåverkan och därför är det idag viktigt att 
fokusera på hållbarhetsfrågor i byggandet.  
    Det råder en viss begreppsförvirring inom hållbart byggande eftersom det finns 
ett flertal olika ord för det; energisnålt byggande, ekologiskt byggande, gröna hus, 
miljöanpassat byggande, sunda hus, resurshushållning, kretsloppsbyggande med 
mera. 
    Innebörden har förändrats över tiden allt eftersom man insett att det inte 
handlar bara om energihushållning utan om en helhetssyn med utgångspunkt i 
miljö och ekologi. Detta innebär en kretsloppsanpassning i samband med val av 
material, konstruktioner och installationer, nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, 
renovering samt rivning. 
    Miljövärderingar av material måste göras med en helhetssyn och 
livslängdsbedömningar är viktiga för att värdera miljökonsekvenser. Hållbarhet i 
detta avseende innebär att alla ingrepp i jordens ekosystem ska utföras så att 
livsförutsättningarna för kommande generationer inte försämras.  [16]  
 
”Vi ärver inte jorden av våra fäder. Vi lånar den av våra barn.” - Indiskt ordspråk.  
 
 
 
Byggmaterialens miljöpåverkanByggmaterialens miljöpåverkanByggmaterialens miljöpåverkanByggmaterialens miljöpåverkan  
 
    Framställningen av byggmaterial kräver i många fall mycket energi. Detta är en 
stor faktor i avgörandet av hur miljövänligt materialet är.  
    Som redan nämnts är det byggnadsverksamheten som står för den största delen 
av flödet av olika råmaterial och färdigmaterial i det moderna samhället. 
Framställningen av byggmaterial från råvaror är också den som står för den största 
miljöbelastningen.  
    När det gäller miljöskadlighet är det de mest förädlade materialen och de mest 
komplicerade tekniska systemen som är värst. 
 
    För att ge en bättre syn på hur energiåtgången ser ut för framställningen av olika 
material så ger vi här några exempel på detta. De anges i kWh per kubikmeter.  
 
- Håltegel 700 
- Kalkcementputs 1 100 
---- Profilstålbalkar 57 Profilstålbalkar 57 Profilstålbalkar 57 Profilstålbalkar 57    000000000000 
- Trä 180 
- Spånskivor (med formaldehyd) 2 000 
- Isoleringsmaterial av cellulosa 50 
 
    Metaller bör användas sparsamt. Förutom att det krävs mycket energi i 
framställningsprocessen så bildas även sår i naturen och miljöfarligt gruvavfall vid 
malmbrytningen. Legeringar och ytbehandlingar för metaller ger också långsiktiga 
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och svårbedömda miljökonsekvenser.  
    Ett problem med stål som bärande material i en konstruktion är att det måste 
kläs in för att skyddas, till exempel med flera lager gips, eller skyddsmålas mot 
brand. Brandskyddsfärger är inte skonsamma mot miljön. Dessutom krävs alltid 
någon form av korrosionsskydd för stål i form av rostskyddsfärg eller annan 
behandling.       [17] 
    När man framställer byggmaterial av koppar, stål och aluminium så ges även 
upphov till avgas- och tungmetallutsläpp.   
    Plastmaterial används i stor omfattning vid byggen i form av avloppsrör, 
plastmattor och -plattor. Dessa är huvudsakligen framställda av PVC och 
polystyren. Det främsta problemet med plast i byggmaterial är att man får stora 
emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOC) och dessutom är det svårt att 
återvinna plastmaterial på ett skonsamt sätt för miljön. 
    Efterfrågan på PVC-material är stor inom byggsektorn. Varje år framställs 
omkring 900 000 ton av detta miljöskadliga material för fönster och golv, rör och 
kablar, stuprör och duschkabiner bara i Tyskland som är den största marknaden i 
Europa för PVC. I hela världen produceras årligen cirka 15 000 000 ton PVC, som 
utgör 16 procent av all producerad plast.  
    PVC innehåller miljöskadliga mjukgörare, framförallt ftalsyreestrar, i halter upp 
till 70 procent. Dessa är skadliga för människans immunsystem, centrala 
nervsystem och fortplantningssystem. En del av dessa ämnen, framför allt DEHP 
(dil-2-etylhexylftalat) anses i USA cancerframkallande. Undersökningar har visat 
att omkring en tredjedel av allt hushållsdamm utgörs av sådana mjukgörare.  
    PVC-användningens största problem är emellertid de ytterst giftiga dioxiner och 
etsande saltsyreprodukter som uppstår när ämnet förbränns. Dessutom kommer 
omkring 50 procent av klorföreningarna i sopförbränningsstationer från PVC. 
Av dessa skäl har man på flera håll infört inskränkningar för användandet av PVC-
material i byggnader. Av erfarenhet vet man att omkring 90 procent av all använd 
PVC kan ersättas med andra, ofarliga material.    [17]  
 
    En annan farlig miljöbov bland byggmaterialen är olika träskydds- och 
impregneringsmedel. Träskyddsmedlen innehåller ofta giftiga koppar-, krom-, 
arsen-, bor- och fluorföreningar. Ett alternativ som är skonsammare för miljön är 
linolje- och tjärbaserade träskyddsmedel. Dock finns det varianter av dessa 
produkter som också innehåller organiska lösningsmedel.   [17] 
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2.6 Framsteg inom miljöfrågor 

 
    Under senare år har miljöfrågorna uppmärksammats och bidragit till skapandet 
av en rad olika organisationer och stiftelser som jobbar för miljöfrågor och 
förbättringar i världen. Här har vi sammanställt en punktlista på framsteg inom 
miljöfrågor som följs av en mer ingående förklaring. 

� I Stockholm 1972 hölls den första miljökonferensen i FN:s regi.  

� År 1987 fastslås Brundtland-kommissionens rapport, ”Vår gemensamma 
       framtid”  

� På FN:s konferens 1992 i Rio de Janeiro gjordes ytterligare framsteg, 
       Agenda 21 och Rio-deklarationen togs fram.  

� Kompletterande FN-möte för att driva på arbetet med Agenda 21, 1997 i 
       New York.  

� Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft, en sammanslagning av de 15 
       tidigare lagarna på miljörättsområdet.  

� 2002 hölls ett världstoppsmöte om hållbar utveckling i Johannesburg.  [1]  

 

FN:s miljökonferens i StockholmFN:s miljökonferens i StockholmFN:s miljökonferens i StockholmFN:s miljökonferens i Stockholm  
 
    Den första av FN:s miljökonferenser hölls i Stockholm 1972 där företrädare för 
113 länder hade samlats för att diskutera hela mänsklighetens rätt till en hälsosam, 
produktiv miljö. 
    Konferensen blev ett startskott för FN:s arbete för miljöskydd, men den ledde 
inte till någon konkret handlingsplan.     [18] 
 
    
BrundtlandBrundtlandBrundtlandBrundtland----kommiskommiskommiskommissionensionensionensionen  
 
    En kommission för miljö och utveckling tillsattes 1983 av FN:s 
generalförsamling och den fick i uppgift att formulera ett världsprogram för 
förändring. Kommissionen fick namnet Brundtlandkommissionen efter den norska 
statsministern Gro Harlem Brundtland som var dess ordförande. 
    Det var Brundtland-kommissionen som lanserade begreppet hållbar utveckling 
(sustainable development).  
Definitionen lyder:  
”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov.”  
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Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: 
 
1. Ekologisk hållbarhet 
2. Social hållbarhet 
3. Ekonomisk hållbarhet 
    
                Dessutom läggs ofta en fjärde del till, kulturell hållbarhet. Definitionen av 
hållbar utveckling betonas olika av olika länder och intressegrupper. Den svenska 
regeringen lägger mest tyngd på ekologisk hållbar utveckling medan till exempel 
vissa u-länder framhåller att ekonomisk utveckling måste gå först.  [18]  
 
 
Rio de JanRio de JanRio de JanRio de Janeiroeiroeiroeiro----konferensenkonferensenkonferensenkonferensen  
 
    År 1992 hölls det i Rio de Janeiro ytterligare en konferens som handlade om 
miljö och utveckling. Synen på miljöarbetet vidgades och sträckte sig från lokala 
miljöproblem och oro för att viktiga resurser skulle ta slut till globala miljöhot och 
inriktning mot en hållbar utveckling.     [1]  
    Det var bland annat vid denna konferens som Agenda 21 och Riodeklarationen 
fastställdes. Riodeklarationen handlar om att stärka hållbar utveckling och 
innefattar Brundtland-kommissionens fyra, ömsesidigt beroende, dimensioner. 
Om en av dessa dimensioner faller bort går hållbar utveckling inte att uppnå och 
ett helhetstänkande är därför helt avgörande.    [18]  
 
 
Kompletterande FNKompletterande FNKompletterande FNKompletterande FN----konferenskonferenskonferenskonferens  
 
    År 1997 samlades världens stats- och regeringschefer i New York för att driva på 
arbetet med att uppnå målet om hållbar utveckling och skynda på genomförandet 
av Agenda 21. Det här mötet bekräftade på nytt att de övergripande 
prioriteringarna för att uppnå hållbar utveckling är fattigdomsbekämpning och 
förändrade konsumtions- och produktionsvanor.    [18]  
   
 
MiljöbalkenMiljöbalkenMiljöbalkenMiljöbalken  
 
    Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Den består av en 
sammanslagning av de 15 tidigare gällande lagarna. Bland dessa lagar kan nämnas 
miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen med mera. I 
balkens lagtext och förarbeten framgår det att människans rätt att förändra och 
använda naturen är väldigt starkt bundet till ett förvaltaransvar. Några exempel på 
dess tillämpning är till exempel:  
Försiktighetsprincipen: Med denna menas att, om man exempelvis vill släppa ut ett 
ämne vars verkningar är ofullständigt kända, så måste man kunna visa att 
utsläppen inte påverkar miljön negativt.    [19] 
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Produktvalprincipen: Denna regel säger att tillverkare, importörer och försäljare av 
exempelvis kemiska produkter måste, så långt som det är möjligt, byta ut skadliga 
ämnen mot sådana som är mindre skadliga.      

[19]    
    
Världstoppmöte iVärldstoppmöte iVärldstoppmöte iVärldstoppmöte i Johannesburg Johannesburg Johannesburg Johannesburg  
 
    Toppmötet 2002 i Johannesburg, om hållbar utveckling, var ett annorlunda 
möte jämfört med de tidigare. Här sattes fokus på att genomföra specifika mål. 
Skillnaden på det här mötet och de tidigare var att här ville Generalförsamlingen 
som beslutat om mötet se handling och resultat, inte bara skapa debatt. Man ville 
få till ett effektivare samarbete mellan länder, näringsliv och icke-statliga 
organisationer.  
I mötet bearbetades sex fokusområden:  
 

1. Vatten och sanitet  

2. Energi  

3. Hälsa  

4. Jordbruk  

5. Biologisk mångfald och bevarande av ekosystem  

6. Finans, handel och globalisering  

[20]  
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2.7 JM – Miljökrav och mål 

 
    Företaget JM AB, som är uppdragsgivare till den här rapporten är högst 
intresserade av miljöfrågor och miljöpåverkan. De blev 2006 utnämnda till ett av 
de 20 miljömässigt främsta företagen i världen av amerikanska 
SustainableBusiness.com, som vägleder fondbolag med inriktning mot hållbar 
utveckling.   Se bilaga 1 

     JM avser med hållbart samhällsbyggande såväl ett ekonomiskt som ett socialt 
och miljömässigt ansvarstagande. Utöver ambitionen att skapa attraktiva och 
trygga bostäder fokuserar JM på miljöfrågor.  
 
Företagets prioriterade miljöaspekter är:  
 

o Energianvändning i husets brukarskede  

o Val av byggmaterial  

o Hantering av byggmaterial  

o Användning av transporter och arbetsmaskiner  

o Hantering av förorenad mark  

[21]  
    
MaterialvalMaterialvalMaterialvalMaterialval  
 
    JM utvecklade redan under 1990-talet ett eget system för miljövärdering, detta 
på grund av den stora miljöbelastningen som uppmärksammats. Systemet används 
för att styra valet av vilka material som ska användas i ett projekt. Endast de 
material som godkänts får användas, ett material som inte godkänts miljömässigt 
får inte användas under några omständigheter.  
Kontrollen i miljövarudatabasen är fortfarande en av företagets viktigaste 
miljörutiner.  
    JM:s databas har anpassats till de kriterier som utvecklats inom ramen för 
BASTA.  
    Hanteringen av byggavfall är också en viktig fråga för att uppnå minimal 
miljöpåverkan. JM försöker minska behovet av naturresursuttag genom att 
återvinna spill och förbrukade material på ett effektivt sätt. En felhantering av 
avfallet kan leda till luftföroreningar och att gifter sprids ut i miljön.    
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EnergieffektivitetEnergieffektivitetEnergieffektivitetEnergieffektivitet 

    JM strävar efter att få så lågt energibehov som möjligt i byggnaderna. Detta görs 
genom att vid nyproduktion så används lågenergiarmaturer, energisnåla vitvaror, 
snålspolande toaletter och vattenarmaturer. Andra åtgärder varierar beroende på 
projektens förutsättningar, t ex särskilt välisolerade fönster, behovsanpassad 
ventilation, individuell mätning av tappvarmvatten eller system för förnyelsebar 
energi som solfångare, solceller och bergvärme.  

[21] 

JMJMJMJM:s kvailtets:s kvailtets:s kvailtets:s kvailtets---- och miljöpolicy och miljöpolicy och miljöpolicy och miljöpolicy 

    Här följer företagets officiella kvalitets- och miljöpolicy samt de övergripande 
kvalitets- och miljömål:  

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi ska utgå 
från kundens behov samt verka för en hållbar samhällsutveckling. 

Vi gör detta genom att:  

Kvalitets- och miljöpolicy 

• Bevara och tillföra skönhets- och miljövärden i stads- och landskapsbilden.  

• Uppföra byggnader med en god miljö för boende och arbete.  

• Arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt som leder till ständiga miljö- och 
    kvalitetsförbättringar.  

• Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar samt främja 
     resurshushållning och slutna kretslopp.  

• Aktiv delta i kunskapsutvecklingen samt öka medarbetarnas kunskap inom 
     kvalitets- och miljöområdet.  

• Driva vårt miljöarbete utöver gällande lagstiftning.  

  

Övergripande kvalitets- och miljömål 

• Vi ska arbeta med kvalitet, miljö och etik så att varje kund och projekt blir en 
     god referens.  

• Våra projekt ska utformas, genomföras och förvaltas på ett sådant sätt att 
     energianvändning och dess miljöpåverkan minskar.  

• Vi ska minska avfallets mängd och farlighet.  

• Vi ska använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning samt 
     medför en god inomhus- och arbetsmiljö.          [21]          
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3 Genomförande 

    Vi började med flera veckors intensiva studier av källmaterial för att till slut 
komma fram till varsitt material att granska. Ett för grunden, ett isolermaterial 
samt ett stommaterial. Urvalsprocessen gick till så att vi tog fram ett antal 
intressanta material och närmast genom slumpen och eget intresse valdes tre av 
dem ut. Därpå följde ett långt analysarbete av dessa.  

    Vi tog reda på mycket fakta om varje material och tog även kontakt med ett 
flertal personer för expertutlåtanden om materialens kemiska innehåll, 
beständighet, priser med mera. Detta har legat till grund för det som vi skrivit i 
rapporten om varje material. I den teoretiska bakgrunden vill vi visa läsaren hur 
miljösituationen ser ut idag och även byggbranschens inverkan på densamma. Det 
finns oändligt med fakta om miljöförstöring och vi fick sålla mycket i 
informationen för att ta ut det mest relevanta. Fakta till alla delar har vi hittat dels 
på Internet, men också i böcker, genom intervjuer och telefonkontakter. För att 
kunna jämföra våra material med de som kommer användas vid JM:s byggnation 
har vi fått materiallistor från PEAB, som är utförandeentreprenör vid projektet. 
Genom dessa har vi fått reda på vilka material som vi ska jämföra mot och 
kvantiteterna och sedan skrivit även om de materialen.   
    För att kunna jämföra materialen gjorde vi en checklista med olika 
materialparametrar som vi sedan, i tabeller, satte betyg på. För att jämförelsen 
skulle bli rättvis har vi jämfört ekonomiska, ekologiska och prestandamässiga 
egenskaper. Här har vi också jämfört tillgängligheten då det är viktigt att se hur 
långa transporter som behövs och om materialet över huvud taget finns att tillgå i 
Sverige, mallen ligger som bilaga 6.  
    Betygen sattes på skalan ett till fem, där fem är det bästa. Vissa parametrar har vi 
inte jämfört på alla material, då de är irrelevanta för materialets funktion eller då vi 
inte funnit fakta. Dessa är markerade med ett x. Betygspoängen har sedan lagts 
ihop för att man lätt ska kunna se vilket som är bäst utgående från de parametrar 
som finns med. Pris och vikt har vi inte betygsatt, utan skrivit under tabellen 
eftersom de är svåra att betygsätta, men ändå väldigt viktiga. Observera att betygen 
är baserade på egna åsikter och kunskaper efter grundliga studier.  
    Betygspoängen har vi sedan vägt ihop och analyserat för att till sist komma fram 
till vilket material som är bäst. Resultaten är i vissa fall tvetydiga, då det är svårt att 
värdera vilka parametrar som är viktigast.  
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4 Resultat 

4.1 Jämförelse av materialen 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 NewbeamNewbeamNewbeamNewbeam    –––– stomme stomme stomme stomme    

    Newbeam Sweden AB har utvecklat och tagit patent på en ny potentiellt 
revolutionerande stomprodukt, en träkompositbalk baserad på det väl använda och 
framgångsrika träkompositmaterialet OSB (Oriented strand board). OSB har 
tidigare inte kunnat användas som bärande profiler då det med dagens 
pressningsteknik endast varit möjligt att tillverka plana skivor. Newbeam Sweden 
AB har nu uppfunnit och tagit fram en ny pressningsteknik som än så länge hålls 
hemlig, men som gör det möjligt att få fram en profilerad balk eller regel i önskad 
form.       [22]  

 
Figur 4.1, Newbeam-profil. [22] 

    Med hög styrka och slankt tvärsnitt kan de nya balkarna ingå i ett nyutvecklat 
byggsystem och har egenskaper som i många avseenden snarare liknar stålbalkar än 
de traditionella träbalkarna. 
    Fördelarna med den nya träkompositbalken är många såsom att den är 
formstabil, flexibel, slank och stark men samtidigt lätthanterlig och 
användarvänlig. Produkten är även ekonomiskt försvarbar då produktpriset på 
Newbeams balkar och reglar förutspås bli i snitt 20% lägre än motsvarande 
priskonkurrenter. Detta dels på grund av att det använda träslaget är asp vilket är 
en stark och billig råvara samt att materialåtgången är låg genom det slanka 
tvärsnittet och en kort tillverkningstid med pressning i ett moment.  

    Den här produkten kan alltså medföra att byggindustrin kan sänka sina 
kostnader och att förbrukningen av skogens resurser minskas då det används 
mindre trämaterial, dessutom används ett relativt oanvänt träslag vilket är bra för 
den biologiska mångfalden.  
    Materialet som används består av tunna och långa träflis som hoppressats under 
högt tryck och värmetillförsel precis som OSB, men på grund av den nya 
tredimensionella pressningstekniken kan man nu uppnå en profil som har 
tillräckligt starka hörn mellan liv och flänsar att det går att användas i en bärande 
konstruktion.  
    Balken är ej i produktion än men beräknas börja produceras till hösten 2007, 
pressningstekniken är dock praktiskt testad och provbalkar har visat bra resultat. 
       [22]  
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Newbeams produkt är ämnad till byggindustrin som lastbärande strukturer för:  
- Golvbjälklag 
- Inner- och ytterväggar 
- Takstolar       [22] 
 
Teknisk kvalitetsjämförelse: Teknisk kvalitetsjämförelse: Teknisk kvalitetsjämförelse: Teknisk kvalitetsjämförelse:                  

  

Tabell    4.1, kvalitetsjämförelse Newbeam. [22] 

Tabellen är sammanställd av Newbeam och virke- och stålkvaliteter för materialen 
framgår ej. 
 

Kundnytta och konkurrensfördelarKundnytta och konkurrensfördelarKundnytta och konkurrensfördelarKundnytta och konkurrensfördelar  

    Det här ekologiska alternativet för balkar och reglar har en mängd fördelar 
jämfört med konkurrerande produkter för samma funktion enligt Newbeam. 
Produkten är av materialet OSB och profilerna är baserade på den nya 
produktionstekniken och bildar ett byggsystem som ger användarna, i förhållande 
till vad marknaden hittills kan erbjuda:  
 

� I genomsnitt 20% lägre materialpriser  

� Nya kvalitetsegenskaper som förenklar montage och kortar byggtiden  

� Förenklad logistik genom låg vikt och volym samt leverans från en 
  tillverkare       [22]  
 
De egenskaper som gör att byggtiden kan minskas är: 
 
- Lätt håltagning vid installationer och bearbetningar 
- Balkarna och reglarna är måttanpassade till varandra likt ett ”mekano” och därför 
   lätta att sätta samman. 
- Jämn kvalitet eliminerar kvalitetssortering och spill av material. 
- Låg vikt och volym förenklar transporter och underlättar hantering på 
   byggarbetsplatsen.  
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    Fördelarna med Newbeams balkar och reglar jämförs nedan med några 
konkurrerande material, jämförelsen är gjord av Newbeam själva:  
    
”Sågat virke:    
Newbeams fördelar är jämnare kvalitet, lägre pris och lägre vikt.  
 
Kertobalken (fanerbalk):    
Newbeams fördelar är högre dragspänning, mindre nedböjning, bra värmeisolering, 
mindre transmission av ljud, lägre pris och lägre vikt.  
    
Tunnplåtprofiler:    
Newbeams fördelar är högre styvhet och genom trämaterialet enklare bearbetning som 
tex. sågning. En teleskopfiness kommer därtill ge Newbeamregeln flexibilitet för olika 
takhöjder.    Jämnhet i kvalitet blir densamma och priset något lägre.  
    
Betong:    
Newbeams fördelar är mindre transmission av ljud, mindre tendens till köldbryggor 
samt låg vikt och enklare transport och montering.”                      [22]  
 
    
Miljövänliga egenskaperMiljövänliga egenskaperMiljövänliga egenskaperMiljövänliga egenskaper  
 
    Till skillnad mot andra produkter av trä så är det asp som är det bäst lämpade 
träslaget för produkten. Detta gör att man förbättrar tillvaratagandet av skogens 
resurser. Asp ses av många aktörer som ett ”skräpvirke”. Newbeambalken tillvaratar 
träråvaran fyra gånger effektivare än sågat virke. Anledningen till att åtgången bara 
är en fjärdedel så mycket för at bygga ett hus med trästomme har två orsaker:  

1. Hela stocken flisas och då utnyttjas 99 % av trädstammens massa. Vid sågning 
är motsvarande siffra cirka 55 %.  

2. Balkens profilform minskar träinnehållet till en tredjedel för samma hållfasthet 
som en träregel.  
 

    En konstruktion med Newbeams byggsystem förbättrar även byggnadens 
energiförbrukning då materialet har bra isoleringsegenskaper och leder inte värme 
och kyla som massivt trä, stål och betong.  
    Fenolhartslimmen som används i produkten är ligninmodifierade lim och de 
kemiska emissionerna av formaldehyd ligger på noll-nivå.   [22]  
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Ekonomiska fördelarEkonomiska fördelarEkonomiska fördelarEkonomiska fördelar  
 
    Studier som Newbeam har gjort visar att om man ersätter de, för 
ytterväggselement dominerande, sågade träreglarna med Newbeamreglar skulle 
detta vid en byggnation av åtta flerfamiljshus innebära en besparing på 30% i rena 
materialkostnader. Dessutom uppnås bättre värmeisolering samt snabbare byggtid 
vilket skulle öka skillnaden ytterligare.  
    I en annan studie gjord av Newbeam där man istället byter ut det billiga 
alternativet med Kerto som bjälklagsbalkar mot Newbeam, i ett beräkningsexempel 
på 20 st villor, visas att besparingspotentialen här skulle uppgå till 13%. Skulle 
däremot jämförelsen göras mot exempelvis stålbalkar eller limträbalkar så är 
differensen betydligt större. Förutom detta så uppnås även bättre ljudisolering, 
lättare håltagning för installationer, lägre vikt samt mindre nedböjning.  
       [23]  
 
 
NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar  
 
    Som tidigare nämnts så finns bara prototyper som provtryckts och undersökts än 
så länge. Därmed kan man inte undersöka hur produkten påverkas med tiden och 
hur den egentligen beter sig i en konstruktion.    
 

Certifieringar och normerCertifieringar och normerCertifieringar och normerCertifieringar och normer  
 
    Newbeams mål är att produkterna ska uppfylla kraven för de högsta 
kvalitetsklasserna. Nedan visas några viktiga utgångspunkter för produkternas 
kvalitetsegenskaper:  
- Boverkets konstruktionsregler 
- Boverkets brandklassning 
- Ljudklassificering, SIS, högsta ljudklass A 
- Sveriges provningsanstalt (P-märkning) 
- CE-märkning för ett 15-tal Europeiska länder 
- Miljövarudeklaration 
- ISO-märkt produktion  

[23]  
 

 
PublicitetPublicitetPublicitetPublicitet  
 
    Många intresserade har fått upp ögonen för den här nya produkten. Bland annat 
så har tidskriften Ny Teknik publicerat en artikel om Newbeam vilken finns som 
bilaga 2.  
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4.1.1.14.1.1.14.1.1.14.1.1.1 StålStålStålStål    –––– stomme stomme stomme stomme    

    Stål är ett väl beprövat och populärt byggnadsmaterial i dagens samhälle och så 
varit under en lång tid. Anledningen är givetvis dess goda egenskaper i form av 
hållfasthet och formbarhet samt även i dess ekonomiska aspekter. På grund av 
syftet och målet med det här arbetet så begränsas beskrivningen av materialet till 
miljöegenskaper. 
 
 
Återvinning och återbrukandeÅtervinning och återbrukandeÅtervinning och återbrukandeÅtervinning och återbrukande  
 

    En stor fördel med stål som material är dess långa livscykel, stål kan återvinnas 
ett stort antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Dessutom kan de uttjänta 
stålprodukterna återanvändas till nya stålprodukter. Det här 
konstruktionsmaterialets egenskaper innebär en besparing på jordens begränsade 
naturresurser och stål kan hållas utanför nationernas avfallsberg. Magnetisk 
separation gör att stål är det enklaste materialet att urskilja, stålåtervinning medför 
därmed direkt lönsamhet för företagen, nationen och delvis naturen.  
    Stålindustrin återvinner i år ca 435 miljoner ton stål, en siffra som stadigt ökar 
år för år. Detta är mer återvunnet material än från andra industrier som papper, 
glas, aluminium och plast tillsammans. 
    Järn är jordskorpans fjärde vanligaste ämne. Det beräknas finnas 7 * 1015 ton 
som resurser, och av dessa utvinns i Sverige 12 * 106 ton per år. Samtidigt blir 
ståltillverkarna mer effektiva och allt mindre råmaterial används vid 
framställningen.  

 

Stålindustrins energiförbrukningStålindustrins energiförbrukningStålindustrins energiförbrukningStålindustrins energiförbrukning        
    
    Ett problem vid framställningen av stål är den höga energiåtgången, men för att 
ta vara på en del av den så utnyttjas, i Sverige, energispill till fjärrvärme och elkraft. 
1995 återvann de svenska ståltillverkarna värme motsvarande 1,6 GWh. [24] Detta 
är dock ingen stor siffra jämfört med hur stor energiåtgången är för framställning 
av stål. Här under är tabeller på energiåtgången och hur energislagen fördelar sig: 
      [25] 
 

 GWGWGWGWhhhh    
Kolprodukter 14600 
Gasol- och oljeprodukter 3800  
El 4100 
Totalt 22500 

Tabell 4.2, energiåtgång för framställning av stål. [25] 
 
Detta är som sagt en enormt hög siffra, därför krävs att återbrukandet och 
återvinningen är omfattande då energiåtgången för att omvandla skrot till ny 
produkt bara är en fjärdedel av nyproduktion från malm.   [25] 
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Nyproduktion från malm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.3, Material- och energikostnad vid nyproduktion. [25] 

 
    Som visas i tabellen så kostar ett ton järn i malmform ca 380kr, medan den 
energimängd, som krävs för att överföra det i metallisk form kostar 470kr. Dessa 
relativa siffror visar tydligt energifrågans betydelse för stålindustrin. Dessutom är 
den här processen helt beroende av priset på kol, därmed ändras förutsättningarna 
allt eftersom efterfrågan på kol ändras i Europa.    [25] 

 

Omvandling av skrot till ny produkt med högsta kvalitet:  
 
        kWh/tonkWh/tonkWh/tonkWh/ton    kr/tonkr/tonkr/tonkr/ton    

Material 
   1 ton järn i skrot   800 
Energi 
   Omvandling till flytande stål 530 106 

   Värmning, valsning 680 140 
   Övrig elförbrukning, transporter, miljö     200 40 

Totalt  1410 1086 
Tabell 4.4, Material- och energikostnad vid återvinning av stål. [25] 

 
    I den skrotbaserade stålindustrin används i första hand elenergi. Dock är inte 
beroendet lika ensidigt som i fallet med den malmbaserade stålindustrins beroende 
av kol. Här bör man dock tänka på den stora mängd energi som uppoffrades då 
järnet utvanns ur malm. Skrot borde ses som en energibärare istället för 
återvinningsbart material, med tanke på att den i skrotet befintliga energin 
representerar ett avsevärt högre värde än materialet.     [25] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kWh/ton kr/ton 
Material: 
   1 ton järn i malm    380 
Energi: 
   Omvandling till flytande stål 3600 470 
   Värmning, valsning 680 140 
   Övrig elförbrukning, transporter, miljö 200 40 
Totalt  4480 1030 
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Legeringar och föroreningarLegeringar och föroreningarLegeringar och föroreningarLegeringar och föroreningar  
 
    Ett problem vid recirkulering av stål är de ämnen som är iblandade för att uppnå 
rätt egenskaper på sin föregående plats. Ett grundämne kan räknas som ett 
avsiktligt tillsatt legeringsämne i ett fall och en förorening i ett annat fall. Delvis på 
grund av detta är effekten av föroreningar mycket olika i olika produkter, vissa 
produkter är tåliga medan andra kan påverkas starkt av låga halter av specifika 
ämnen. Vissa element hos en slutprodukt kan vara oönskade trots att de inte har 
någon direkt negativ påverkan.        [24]  
 
 
StålStålStålStål som byggnadsmaterial som byggnadsmaterial som byggnadsmaterial som byggnadsmaterial    
    Järnprodukter har använts i ca 4000 år och tillämpas i alla branscher. Stål är det 
i särklass mest använda materialet i världen. Många menar att den enda verkliga 
konkurrenten till stål är ett ännu bättre stål. Forskare menar att 
lättbyggnadstekniken innebär att morgondagens byggnader kommer kräva 20-30% 
mindre stål än idag. Utvecklingen fortsätter och nya höghållfasta produkter 
kommer kontinuerligt ut på marknaden. I dag tillverkas i stort sett alla större 
byggnader som bl.a. skyskrapor, arenor, stora broar, master och hallar med stål som 
huvudmaterial.       [24] 
    
KorrosiKorrosiKorrosiKorrosion och rostskyddon och rostskyddon och rostskyddon och rostskydd    
    Korrosion är en ekonomisk och säkerhetsfråga, det kostar vårt samhälle 
miljontals kronor varje år t. ex hållfastheten i en bärande konstruktion måste 
bevaras. Även estetiska önskemål och krav kan nämnas när man talar om 
rostskydd.  
 Oskyddat stål angrips givetvis av korrosion, men även enkelt eller dåligt skyddad 
stål rostar snabbt. Det är viktigt att välja rätt rostskydd för varje stålkonstruktion så 
kostnaderna blir så låga som möjligt, och att uppnå den kvalité och livslängd som 
efterfrågas. 
Olika typer av rostskydd:      [26] 
 
• Konstruktiv utformning  -  Utformning så att 
       korrosion motverkas, utformning så att 
                                                      korrosionsskyddet lätt kan underhållas. 
• Förbehandling -  Stålytans utseende, vald förbehandlingsmetod och 
                                                     hur den utförs, samt ytans renhet och ytprofil efter 
                                                     förbehandlingen är avgörande. 
• Rostskyddsmålning -  Kan även nämnas katodiskt skydd samt rostmån  
  (dimensionering för att tåla viss korrosion). 
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Jämförelse StålJämförelse StålJämförelse StålJämförelse Stål mot Newbeam mot Newbeam mot Newbeam mot Newbeam    

Parameter Stål Newbeam   Kommentar 

Hälsoaspekter bruk 
5 5 

  

Inga emissioner eller påverkan på inomhusmiljön i 
övrigt för något av materialen. 

Hälsoaspekter montering 
5 5 

  

Inget av materialen avger några fibrer eller dylikt 
vid montering som kan påverka hälsan vid 

montering. 

Prestanda 

5 5 

  

Stål är det bästa materialet på marknaden för 
tillfället och enligt Newbeams vd, Anders 

Lundström, så är Newbeam likvärdigt 
prestandamässigt.  

Åtkomst och användning 

4 1 

  

Tunga transporter för stål (liten mängd per lastbil). 
Newbeam är en ny produkt som planeras komma i 

produktion hösten 2007. 

Byggtider 

3 5 

  

Kort tid för håltagningar, installationer och dess 
goda hanterbarhet motiverar Newbeams högre 

betyg.  

Byggbarhet 
3 5 

  

Newbeam är lätthanterlig, stål kräver större 
maskiner (kranar, skärbrännare)  

Framställning 

1 4 

  

Stålframställning är väldigt energislukande och 
gruvdriften likaså. Miljövänliga råvaror och 

mindre energiåtgång vid framställning av 
Newbeam 

Miljöfarliga ämnen 
4 5 

  
Vissa stållegeringar innehåller miljöfarliga ämnen. 

Rivning 

4 3 

  

Enligt Alexander Nyberg, teknisk chef på 
Newbeam, hanteras Newbeam-reglarna på samma 

sätt som trä vid rivning. Stål är enklare att 
återanvända. 

Brand 
4 3 

  

Stora temperaturrörelser i stål, dock obrännbart. 

Ljud 
X X 

  

Väggreglarnas material spelar inte någon stor roll 
för ljudspridningen. 

Fukt 

3 3 

  

Plåtreglar rostar av fukt och tappar därefter snabbt 
sin hållfasthet. Newbeam sväller av vatten och 

påverkas negativt av fukt.  

Beständighet över tid 

X X 

  

Eftersom Newbeam ännu inte testats över lång tid 
går det inte att jämföra denna parameter. Nämnas 

bör dock att stål är en bra produkt i detta avseende. 

       

 Summa 36 39     

       

Vikt 7500 kg/m3 600 kg/m3     

Pris 
 X X 

  

Stål ingår inte i jämförelsen mot projektet 
vid Östra Kajen.   

Tabell 4.4, Jämförelse stål – Newbeam.  



Resultat 

33 

KommentarKommentarKommentarKommentar    

    Newbeam kallas ofta ”Stålbalk av trä” vilket är berättigat, dock finns vissa 
betydliga skillnader mellan materialen såsom vikten och behandlingen vid rivning. 
Stål är känt för att vara det mest återanvända materialet på marknaden och detta är 
ju klart positivt. En annan parameter som drar ner Newbeams totala poäng är 
Åtkomst och användning där vi endast kunde ge Newbeam ett poäng på grund av 
att materialet faktiskt inte är möjligt att använda än. Men även om man ser framåt 
i tiden och Newbeam skulle stabilisera sig på marknaden så kommer stål länge till 
vara mycket mer lättillgängligt då det kräver nybyggnad av de speciella fabriker 
materialet kräver för produktion.  
    Byggbarheten är en annan betydlig parameter då stål är ett mycket tungt material 
och kräver oftast kranar och andra maskiner, medans Newbeam är mer 
lätthanterlig och smidig att använda vid byggnationer. Dessutom är håltagningar, 
installation och andra korrigeringar mycket smidigare vid användning av 
Newbeam än stål vilket tillsammans med ”legofunktionen” ger en kortare byggtid.  
Materialet kan därför vara en mycket kapabel ersättare till stål i form av reglar och i 
mindre byggen, inte i större höghus och arenor etc.  
    Den klart största nackdelen för stål är dock framställningen då den har en enorm 
energiåtgång jämfört med andra material och detta är klart miljöbelastande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

34 

4.1.1.24.1.1.24.1.1.24.1.1.2 TräTräTräTrä    ---- stomme stomme stomme stomme    
 
    Trä är vårt lands äldsta byggnadsmaterial och används på en mängd olika sätt i 
byggandet. 
    Materialegenskaperna är beroende av ett flertal olika faktorer såsom träslag och 
olika slag av behandlingar samt även var trädet har vuxit och hur det har skötts.  
Avverkat virke från skogsindustrin fördelas till olika ändamål, tabellen visar hur 
fördelningen ser ut idag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.5. Fördelning av träråvaran inom skogsindustrin [27] 

 
    Det produceras årligen drygt 17 miljoner m3 sågade trävaror i Sverige, cirka 70 
procent av dessa exporteras. Byggandet står för mer än hälften av den inhemska 
träanvändningen. 
 
 
EgenskaperEgenskaperEgenskaperEgenskaper    
    
    Densiteten i träet påverkar dess hållfasthet, krympning/svällning, hårdhet med 
mera. Torr-rådensiteten som är den vanligaste densitetsdefinitionen, kvoten av 
virkesstyckets massa och virkesstyckets fullsvällda råa volym, är ca 415 kg/m3 i 
Sverige. 
 
Densitet hos några vanliga träprodukter: 

 Tabell 4.6. Densitet hos några träprodukter. [27] 
 
 
 
 
 

ProduktProduktProduktProdukt    Andel %Andel %Andel %Andel %    

Sågade trävaror  21 
Träbaserade skivor  2 
Massa och papper  61 
Bränsle  16 

ProduktProduktProduktProdukt    Densitet kg/mDensitet kg/mDensitet kg/mDensitet kg/m3333    
Plywood av furu eller gran ca 500  
Träfiberskivor:   
- hårda och oljehärdade 800 - 1 050 
- medelhårda 600-800 
- porösa 230 - 270 
- asfaltimpregnerade ca 350 
MDF-board ca 750 
Spånskivor 550 - 750 
Träullsplattor 260 - 350 
Sågspån eller kutterspån, löst utfylld 80 - 200 
Lösfyllnadsisolering av cellulosafibrer 30 - 65 



Resultat 

35 

[27] 
    Trä är hygroskopiskt vilket innebär att det kan ta upp och avge fukt. 
Fuktinnehållet i virket påverkar i hög grad de mekaniska egenskaperna. 
Hållfastheten i trä är förhållandevis hög i förhållande till dess vikt jämfört med 
andra material. Materialet har även förhållandevis god värmeisoleringsförmåga och 
den specifika värmekapaciteten är relativt hög. 
    Beständigheten beror på olika faktorer som träslag, timrets hantering, sågning, 
torkning och lagring, dessutom har hanteringen på byggarbetsplatsen betydelse och 
kan påverka på flera sätt. 
 
 
HållfasthetHållfasthetHållfasthetHållfasthet    
    
    Hållfastheten varierar stort beroende på vilken riktning draget eller trycket 
verkar åt. Följande ungefärliga värden har uppmätts för felfritt gran- och furuvirke 
med en densitet på cirka 420 kg/m3 och med en fuktkvot på 12 procent: 
 

 
 

 

 
 

Tabell 4.7. Ungefärliga hållfasthetsvärden för felfritt gran- och furuvirke. [27] 

    Observera att tryckhållfastheten bara är hälften av draghållfastheten i 
fiberriktningen, men notera även hur låga värdena är vid krafter tvärs 
fiberriktningen. Detta är ett skäl till att trä lätt spricker vid torkning.  
    Hållfastheten påverkas även i hög grad av störningar som till exempel kvistar, 
snedfibrighet, tjurved med mera. Hos sågat virke är hållfastheten mycket lägre än 
hos felfria träprover och ligger i intervallet 10-70 MPa. En ytterligare nackdel med 
trä är att vid böj- och dragbelastning till brott så beter sig trä närmast som ett 
sprött material, brott kommer oftast utan förvarning. Vid tryckbelastning föregås 
brottet av omfattande stukningar.        [27]    
        

 

 

 

 

 

 

 

 

    I fiberriktningenI fiberriktningenI fiberriktningenI fiberriktningen    
(MPa)(MPa)(MPa)(MPa)    

Tvärs fiberriktningenTvärs fiberriktningenTvärs fiberriktningenTvärs fiberriktningen    
(MPa)(MPa)(MPa)(MPa)    

Draghållfasthet 100 3 
Tryckhållfasthet 50 7 
Skjuvhållfasthet 10 5 
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Jämförelse TräJämförelse TräJämförelse TräJämförelse Trä mot Newbeam mot Newbeam mot Newbeam mot Newbeam    
    

Parameter Trä Newbeam   Kommentar 

Hälsoaspekter 
5 5 

  

Inga emissioner eller påverkan på inomhusmiljön i 
övrigt för något av materialen. 

Prestanda 
4 5 

  

Newbeam är bättre än vanligt trä på alla 
prestandamässiga parametrar och håller en jämnare 

kvalitet. 

Åtkomst och användning 
5 1 

  

Trä är lättåtkomligt och lätt att transportera. 
Newbeam är en ny produkt som planeras komma i 

produktion hösten 2007. 

Byggtider 

4 5 

  

Snabba håltagningar och installationer för de båda 
materialen med likvärdig hanterbarhet. Dock 

behövs inte lika många reglar av Newbeam som av 
trä per meter vägg.  

Byggbarhet 
5 5 

  
Båda materialen är enkla att jobba med. 

Framställning 
3 4 

  

Vid framställningen av Newbeam används upp till 
99% av trädstammarnas massa. Motsvarande siffra 

för sågat virke är ca 55%. 

Miljöfarliga ämnen 
5 5 

  

Båda är naturmaterial utan några miljöfarliga 
tillsatsämnen. 

Rivning 
3 3 

  

Enligt Alexander Nyberg, teknisk chef på 
Newbeam, hanteras Newbeam-reglarna på samma 

sätt som trä vid rivning.  

Brand 
2 3 

  

Enligt Newbeams vd, Anders Lundström, är 
Newbeam något bättre än vanligt trä ur 

brandsynpunkt. 

Ljud 
x x 

  

Väggreglarnas material spelar inte någon stor roll 
för ljudspridningen. 

Fukt 
2 3 

  

Enligt Newbeams vd, Anders Lundström, är 
Newbeam något bättre än vanligt trä ur 

fuktsynpunkt. 

Beständighet över tid 
x x 

  

Eftersom Newbeam ännu inte testats över lång tid 
går det inte att jämföra denna parameter.  

     

Summa 38 39     

     

Vikt 500 kg/m3 600 kg/m3 
  

  

Pris 

40,50 kr/lpm 
(utan arbete) 

32,40 kr/lpm 
(utan arbete)   

Uppgifter från träguiden resp. Alexander Nyberg, 
teknisk chef på Newbeam. (reglar 45x170 mm) 

Tabell 4.8, Jämförelse trä – Newbeam 
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KommentarKommentarKommentarKommentar    
    
    Vid den här jämförelsen har vi tänkt oss trä som sågat virke i form av reglar. 
Detta speciellt på grund av att i den senare jämförelse i det verkliga bygget av JM 
vid brofästet ska träreglarna ersättas av Newbeamreglar. I jämförelsen för just den 
här funktionen ser vi stora likheter mellan trä och Newbeam då de stora 
skillnaderna ligger i åtkomst och användning på grund av att Newbeam ännu ej är i 
produktion. Detta är dock en parameter som återstår att se hur utvecklingen sker i 
framtiden. Positiva parametrar för Newbeam är den jämna kvaliteten utan risk för 
störningar i materialet såsom kvistar med mera, vilket ger en bättre prestanda.    
Dessutom har Newbeam överlag bättre värden för hållfasthet än sågat virke. Det 
går även att minska byggtiden något på grund av den enkla håltagningen samt att 
det krävs mindre antal reglar per vägg vid ersättning av sågat virke i en 
konstruktion.  
Dessutom så har, enligt Newbeam själva, materialet bättre värden för fukt- och 
brandbeständighet än vanligt trä. 
    I miljösynpunkt är den största fördelen för Newbeam att det krävs betydligt 
mindre trä vid framställningen för produktion av en regel samt att man kan 
använda 99 % av trädstammens massa jämfört med motsvarande 55 % för sågat 
virke. 
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4.1.24.1.24.1.24.1.2 Biobased Biobased Biobased Biobased ---- isolering isolering isolering isolering    

 

    BioBased är en sojabaserad Polyuretan skumisolering. Denna sprutas på plats 
med hjälp av en speciell teknik med CFC/HCFC (Diklordiflourmetan / 
klordiflourmetan) som appliceringsvätska. BioBased fungerar på samma sätt som 
petroleumskumplast men utan några som helst miljömässiga bieffekter samt att 
den är billigare. Massan sprutas på plats av utbildad entreprenör då metoden är 
något speciell. En polyuretan är baserad på två 
komponenter, Isocyanat och Polyol. BioBased 
utnyttjar sojaolja för att framställa Polyoler 
utgående från de omättade kolkedjorna som finns 
i sojaolja. Polyolen som finns i Polyuretan består 
40 % av sojaolja där av namnet: sojabaserad. 
Produkten emitterar inga flyktiga organiska 
ämnen eller klorflourkarboner. Materialet är 
harmlöst mot miljön och innehåller ingen 
formaldehyd. Enligt dem själva så finns det ingen 
miljövänligare produkt på hela marknaden.[28] 
   
      Figur 4.3 BioBased applicering. [28] 
 
    ”There is more to owning a home than its purchase price” förklarade Tom Kurth, 
vd för BioBased Systems, i en artikel i The Premier Magazine Dedicated to 
Efficient and Sustainable Building. Han säger också att “A home owner must 
consider utility bills operating cost and the negative effects on the world do to our 
actions”. Vilket antyder lite på hur miljövänliga företaget själva är och hur de 
tänker.       [29] 

    Vad som gör skumisoleringen så mycket mer effektiv än den traditionella 
fiberglas isoleringen är att den appliceras på plats som vätska. När vätskan sedan 
kommer i kontakt med luften så expanderar den till 100 gånger sin ursprungliga 
storlek på bara några sekunder. Luften och vätskan bildar miljoner av små 
luftfickor som bildar skumformen på isoleringen. Eftersom isoleringen expanderar 
så är det mycket lätt att fylla ut alla utrymmen som kan vara svårare med vanlig 
isolering.       [28] 

 
Figur 4.4 BioBased expandering. [28]             Figur 4.5 Soyaböna. [28] 
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    Då den varma inomhusluften möter den kalla utomhusluften i väggen bildas det 
kondens men eftersom BioBased är lufttätt så förekommer det ingen fuktvandring 
eller kondens i dessa väggar. Tack vare att isoleringen är så tät och att det är 
vattenfrånstötande så behöver man inte heller någon ångspärr i konstruktionen. 
Det finns dock två stycken undantag: extremt fuktiga förhållanden inomhus 
(pooler, hockeyarenor etc.) samt extrema, nordliga förhållanden.  
      [28]  
 
    När isoleringen sprutas på plats så fyller den lätt ut alla håligheter, sprickor och 
tomrum. Genom att reducera ”draget” med denna isolering så minskas även halten 
av damm, luftburet mögel etc.. BioBased isolering bidrar till ett hälsosamt, 
dragfritt inomhusklimat där inga farliga emissioner som kan orsaka allergiska 
reaktioner kan uppkomma. Eftersom BioBased är ett kemisktneutralt material så 
bildas det inga bakterier eller mögel. Varken gnagare eller insekter blir till något 
problem.  
    Isoleringen kan installeras i alla väder från sträng kyla till böljande värme. Den 
är tidsbeständig då isoleringen varken krymper eller får sämre lambda-värde med 
tiden. Här lämnar de livstidsgaranti.     [28]  
 
    Än så länge så är denna isolering lite dyrare att installera (nästan dubbelt så mkt) 
än vanlig traditionell isolering är men eftersom denna isolering minskar ens 
energikostnader (med 30 - 50 %) så har man snart tjänat in dessa pengar. Själva 
produktkostnaden är nästan samma som likvärdiga produkter på marknaden enligt 
dem själva.  
    BioBased kostar ca $ 8,33 - $ 13,88 per kvadratmeter för färdigt installerad  
isoleringsmassa. [28]  
(den 26 februari 2007: 60 kr - 100 kr per kvadratmeter)   [30]  
 
    I USA har de ett klassningssystem på hur bra ett material är mot brand, likt de vi 
har i Sverige BBR. BioBased är klassad bland det bästa, alltså klass 1. Tester har 
gjorts, av företaget Omega Point Laboratories, för att se om isoleringen avger 
några, så kallade, brinnande droppar vid brand. Tester gjordes i en ASTM E84 
(Steiner Tunnel Test) vilket visade att isoleringen inte gav ifrån sig några 
brinnande droppar.  
    De har även utförts tester för att se hur el-ledningar samt metall, som skummas 
in, uppför sig. Resultatet från detta var att ledningarna varken blev överhettade 
eller tog skada av detta. Isoleringen är helt lufttät vilket skyddar metallen från 
korrosion.  
Lambdavärdet är motsvarande 0,037 W/m* o C    [28] 
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LjudegenskaperLjudegenskaperLjudegenskaperLjudegenskaper    

 
    BioBased är lufthindrande materia som reducerar effektivt de flesta typer av ljud. 
Eftersom isoleringen blir till skum så fyller den ju alla håligheter i väggar, fönster, 
dörrar, runt rör och avlopp etc. på så sätt så förflyttas inte ljudet i isoleringen. 
      [28] 
 
     
RadonRadonRadonRadon    
 
    Eftersom Radon infiltrerar hus och byggnader beroende på undertryckskillnader 
orsakade av luftläckage så gäller det att man bygger tätt där ”huset” har kontakt 
med radonmark och tar ventilationen direkt från uteluften. Eftersom BioBased är 
så tät och formbar så blir det inga problem att få hela grunden/källaren tät från 
Radonburen luft. En extra fördel här är ju att de blir lätt att återställa ett Radon 
hus då det bara är att byta isolering samt installera en ny ventilationskanal.  

[28] 
   
Fördelar Fördelar Fördelar Fördelar med BioBased gentemot traditionell isolering: 
 

• Installation av isoleringen är inte väderberoende, inga förseningar orsakade 
     av regn, snö, vind etc. 
  
• Arbetsplatstrafiken och materialhanteringen reduceras avsevärt 
 
• BioBased är miljövänlig 
 
• Installeringen går mycket snabbare eftersom ångspärr ej behövs 
 
• BioBased är vattenfrånstötande  
 
• Isoleringen behöver inte underhållas eller bytas ut med tiden 
 
• Isoleringen är helt lufttät 
 
• Isolerar ljud bättre  
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NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar med BioBased: 
 

• Vet ej var Isocyanaten i Polyuretanen kommer ifrån. Så här svarar Ulf Rick, 
     som jobbar på kemikalieinspektionen, när vi frågade honom om ämnet: 
     ”Det är denna komponent som medför en riskbild oavsett om ämnet är 
     baserat på petroleumråvara eller annan råvara.”  
 
• Efter flera kontaktförsök med BioBased har vi fortfarande inte fått någon 
     varudeklaration. En kemisk analys gjord av Kemikalieinspektionen visar 
     dock en hel del negativa egenskaper, se bilaga 3 för fullständig rapport.  
 
• Produkten finns bara tillgänglig i USA än så länge och måste skeppas hit till 
     Sverige. 
 
• Utbildade entreprenörer finns bara i USA 
 
• Det kan vara svårt att veta exakt hur mkt isolering som ska sprutas in i 
     väggen då denna expanderar 100 ggr sin ursprungliga storlek 
 
• CFC påverkar växthuseffekten och ozonlagret mkt negativt. Använd hellre 
     HCFC då denna ej påverkar ozonlagret.  

    
    
UtmärkelserUtmärkelserUtmärkelserUtmärkelser    
    

    BioBased har fått flera utmärkelser för att denna produkt är så miljövänlig. Till 
exempel så utnämnde “The National Association of Homebuilders” (NAHB) 
BioBased till ”Outstanding Green Product of the Year” år 2003 på ”its Green 
Builders Conference” i Baltimore, Maryland. Se bilaga 4 

    Vissa ingredienser, och de exakta mängderna för alla ingredienser är hemligt. I 
bilaga 3 kan man se att än så länge har man inte hittat en helt genomgående 
miljömässig isolering. Men enligt dem själva är detta den miljövänligaste 
isoleringen på marknaden. 
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4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1 Isolering Isover glasull Isolering Isover glasull Isolering Isover glasull Isolering Isover glasull ---- vägg vägg vägg vägg        

 
    Isover är ett företag som tillverkar en mängd olika isoleringsmaterial. En av dem 
är mineralull. Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull. 
Glasull tillverkas av nedsmält glas som spinns till mycket tunna trådar. Trådarna 
besprutas och blandas med ett bindemedel som sedan härdas när isoleringen 
passerar genom en ugn. När isoleringen sedan härdats så kapas denna till rätt 
format. Glasull kan användas som isolerande material i de flesta byggnadsdelarna 
av ett hus såsom ytterväggar, inneväggar, bjälklag, tak med mera.  

    Glasull används även som värme-, brand och ljudisolering i byggnader. 
Glasullen är ett lätt och spänstigt material detta gör så att förvaringen och 
hanteringen av produkten blir mycket lätt.    [31]  
    Glaset, som är den viktigaste råvaran, kommer från ca 70 % av återvunnet 
hushållsglas, det vill säga ungefär var tredje glasflaska som vi svenskar lämnar till 
återvinning. Från början så tillverkades glasullen av helt nytillverkat glas. Detta 
berodde mycket på tackvare att vi människor inte var lika miljömedvetna vilket 
ledde till att vi ej lämnade glas, i samma utsträckning som nu, till återvinning. 
Isover kan bara utnyttja ofärgat glas till återvinning då det färgade innehåller bly 
och skulle på så sätt påverka miljön negativt.   [32]  
 
 
MiljöMiljöMiljöMiljö    
    
                Isovers ledningssystem är certifierat enligt den internationella standarden ISO 
14001 ”miljöledningssystem - Kravspecifikation med vägledning för användning” 
Samt kvalitetsstandarden ISO 9001. Certifikatet som är utfärdat av Bureau Veritas 
Quality International.     [33]  
    De har även ett flertal certifikat och typgodkännandebevis på sina glasprodukter. 
Dessa finns att se på isovers hemsida, www.isover.se.  
Isover skriver på sin hemsida att: ” Den renaste energin är den som sparas och aldrig 
används, aldrig produceras och aldrig ger utsläpp. En viktig del i vårt miljöarbete är 
därför att tillverka produkterna med minsta möjliga energiåtgång”.       [34]  
    Företaget är även engagerat i ett flertal miljömedvetna organisationer såsom 
Bygga-bo-dialogen, kretsloppsrådet med mera.  
    Deras sätt att inte påverka miljön negativt i produktionen är att de använder 
återvunnet glas till sina glasullsprodukter. De har dessutom tagit fram en speciell 
utmärkande process som kallas oxymeltprocessen. Det som gör denna process så 
speciell är att de kan ta hand om spill som uppstår vid framställningen och sedan 
återanvända den på nytt. När spillet smälts så går det åt mindre energi gentemot 
den nya råvaran.      [35]  
    Glasullen kan komprimeras ned mer än 5 gånger sin ursprungliga storlek. Detta 
gör att förvaringen och de miljöskadliga transporterna inte blir lika många och 
skrymmande som man annars kan tro.        [31]  
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MaterialegenskaperMaterialegenskaperMaterialegenskaperMaterialegenskaper    
    

    Eftersom luften i glasullen står helt stilla så tränger ingen värme genom 
isoleringen. Värmekonduktiviteten på Isovers produkter varierar mellan 0,030 - 
0,045 W/m·°C.  

Deras glasullsprodukter brandklassas, med några få undantag, till Euroklass A1 
eller A2. Med andra ord är materialen helt obrännbara. Det sätts dock en högsta 
användningstemperatur som isoleringen får utsättas för kontinuerligt, till 200°C. 
                                                                                                 [31]  
    Glasullens porstruktur är öppen och detta ger bra ljudabsorberande egenskaper. 
Absorberingsfaktorn förbättras med tjockleken på isoleringen men dock mest i 
lågfrekvensområden.  
Tack vare att ullen är diffusionsöppen så vandrar vattenångan lätt igenom den. 
Den tar alltså inte upp vatten kapillärt eller luftburen fukt. Trots att isoleringen är 
vattenfrånstötande så kan vatten hamna i isoleringens porer om den utsätts för 
direkt vatten. Ullen kan då bara torkas ut för att sedan återfå sina ursprungliga 
förmågor och egenskaper.  
        
    
BeståndsdelarBeståndsdelarBeståndsdelarBeståndsdelar    

    Isovers glasullsisolering består av 90 % glas, <10 % bakelit och <1 % 
dammbindningsolja. Se bilaga 5    [36] 

    Glaset tas till ca 70 % av återvunnet glas och resterande 20 % är nytillverkat 
glas. Detta ställer inte till några större problem för miljön. Bakeliten däremot är 
den komponent som påverkar miljön negativt. Bakeliten används i glasullen som 
ett slags lim vilket håller ihop hela produkten. Framställningen av bakelit görs 
genom kondensering av fenoler med formaldehyd. Slutprodukten varken smälts 
eller sönderdelas i temperaturer upp till 300°C.    [37]  
    Fenol är besläktat med kreosol men mycket giftigare. Den upptas mycket lätt 
genom huden både som ånga samt i vattenlösligt tillstånd. I vissa fall så har det gått 
så långt att dödsfall har förekommit. Detta efter att endast ett gram av fenol 
förtärts. Den ger även frätskador på huden, ögon och slemhinnor.  [38]  
    Något som uppmärksammats på senare tid är att bakelit kan ge allergier och 
orsaka andra besvär hos känsliga personer. Bakelit förekommer även i andra 
produkter så som kretskort och i höljen till datorer, telefoner, mobiltelefoner, tv, 
video- och stereoapparater och i bilpaneler.    [39]  
 
Enligt Ulf Rick på Kemi.se så är bakelit i sin ursprungliga form en stabil polymer 
som varken skadar människan eller miljön. Dock ligger riskerna i framställningen 
och bearbetningen när man utsätts för de giftiga ämnena som fenol och 
formaldehyd. Han säger också att dagens bakeliter kan vara modifierade på olika 
sätt, men att slutresultatet ur hälso- och miljösynpunkt inte har förändrats.  
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FördelarFördelarFördelarFördelar med glasullsisolering: 
 

• Är ett beprövat och fungerande material 
• Används till 70 % återvunnet glas 
• Lätt att hantera och arbeta med 
• Goda ljud- och värmeegenskaper   
• Lätt att få tag på 

 
 
NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar med glasullsisolering: 
 

• När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Man måste därför 
     se till att ventilationen är god och undvik att andas in röken.  
• Innehåller bakelit som påverkar miljön negativt vid framställningen 
• Dammar och irriterar luftvägarna/huden vid kontakt 
• Påverkar luften i form av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider vid 
     framställning. 
• Påverkar marken i form av oljeutvinning, naturgasutvinning, dagbrott och 
     gruvdrift vid framställning.  
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Jämförelse BioBasedJämförelse BioBasedJämförelse BioBasedJämförelse BioBased mot Isover glasull mot Isover glasull mot Isover glasull mot Isover glasull    
 

Parameter BioBased Isover   Kommentar 

Hälsoaspekter bruk 5 5   Ingetdera påverkar inomhusmiljön i bruksskedet. 

Hälsoaspekter 
montering 2 3   

BioBaseds drivmedel består av CFC/HCFC vilket inte är 
hälsosamt att komma i kontakt med. Glasullen är retligt för 

luftvägar samt hud. 

Prestanda 5 4   

Lambdavärdena är likgiltiga för de båda materialen. 
BioBased är helt luft/vattentät medans glasullen påverkas 

av fukt- och luftrörelser. 

Åtkomst och användning 1 5   

BioBased finns och utförs endast i USA 

Byggtider 5 3   

När BioBased används behöver ingen ångspärr och den kan 
appliceras i alla väder, det motsatta gäller för glasullen.  

Byggbarhet 4 3   

Glasull är skrymmande och måste skyddas mot fukt. 
BioBased innebär bara ett arbetsmoment.  

Framställning 3 3   

Energiåtgången är likgiltig, Återvunnet material används i 
glasullen medans sojabönor används i framställningen av 

BioBased. 

Miljöfarliga ämnen 2 3   

BioBased drivmedel är ohälsosamt både för miljön och 
människan. Glasullen innehåller 10 % Bakelit 

Rivning 1 4   

BioBased kan ej återvinnas eller återbrukas. Isover kan 
återvinna glasull genom en ny process, den kan även 

återbrukas. 

Brand 4 3   

Båda är klassade som obrännbara material, dock har varje 
material en högsta temperaturgräns.  

Ljud 4 3   

Lufttätheten är större i BioBased, men båda uppfyller höga 
krav på ljud. 

Fukt 5 3   
BioBased är helt vattentät. Glasullen är vatten frånstötande. 

Beständighet över tid 4 4   
De båda utger sig för att hålla byggnadens livslängd.  

     
Summa 45 46     
          

Vikt X X 
  

Irrelevant i detta avseende. 

Pris 
100 kr/m2 60 kr/m2 *   

* Materialkostnad från  
Taina Ekström Marknadschef Saint-Gobain Isover AB  
 

Tabell 4.9, Jämförelse BioBased – Isover glasull 
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KommentarKommentarKommentarKommentar    

    Produkterna är jämlika på de nämnda parametrarna. På parametern hälsoaspekter 
bruk har de båda fått graderingen 5. Detta eftersom inget av materialen påverkar 
inomhusmiljön.  

    Dock ska nämnas att detta gäller om de båda materialen är riktigt utförda såsom 
plastfolie som kapslar in isoleringen och så vidare. Om man sedan ser på 
hälsoaspekter montering, installeringsprocessen, så har vi valt att ge BioBased ett så 
lågt värde som 2. När vi analyserade BioBased så fick man reda på att de använder 
sig av CFC/HCFC som drivmedel för att kunna applicera isoleringsmassan på 
väggen. Detta drivmedel är mycket miljöfarligt och påverkar ozonskiktet samt att 
den bidrar till ökad växthuseffekt. Glasullen i sin tur är väldigt retlig för luftvägar 
och ger en stickande klåda på huden vid kontakt.  
    Prestandan för de båda materialen är mäkta höga då de har bra lambdavärden 
och isoleringsförmåga. BioBased får något högre värde då denna är helt luft- och 
vattentät. Glasullen påverkas något av vatten då det kan kapslas in i isoleringen 
trots att den är helt vattenfrånstötande.  
    Vid åtkomst och användning har vi givit BioBased 1 poäng. Detta har vi gjort 
eftersom man endast kan få tag i produkten i USA. 
    Glasullen har fått full gradering eftersom de är en av de ledande 
isoleringsprodukterna på marknaden och man kan få tag på den var som helst i 
Sverige.  
    Vid byggtiden är BioBased snäppet bättre då den endast utförs i ett steg. 
Glasullen behöver en vindpapp samt en ång- och fuktspärr innan gipsen läggs på.  
Något som gör BioBased bättre och smidigare än glasullen är att den inte är 
väderberoende och kan utföras i alla väder.  
    Detta leder oss till byggbarheten. Glasullen är väldigt skrymmande och måste 
skyddas mot regn och fukt. Detta gör att man måste planera bygget bra så att man 
slipper ha materialet på byggarbetsplatsen då den tar upp stor plats.  
En fördel med glasullen är att den är mycket lätt vilket gör den lättarbetad. 
BioBased utförs dock endast i ett steg och även att den sprutas på plats gör att 
isoleringen kring rör och dylikt är lätta att utföra vilket kan vara svårare för vanlig 
glasull.  
    I framställningen är energiåtgången densamma för de båda materialen de 
använder sig av förhållandevis miljövänliga material. BioBased består av 40 % soja 
medan  
    Isovers glasull består av 70 % återvunnet glas. Men de båda materialen är inte 
miljövänligt optimala då de båda innehåller miljöfarliga ämnen. I Isovers glasull 
finns det cirka 10 % bakelit och BioBaseds drivmedel är mycket miljöfarligt. 
BioBased var inte heller villiga att ge oss en miljövarudeklaration på deras produkt 
och detta gör det svårt för oss att bedöma deras miljöfarliga ämnen. Isover har en 
bra lösning på hur man ska göra med sin produkt vid rivning. De har kommit på 
ett sätt för hur de kan utnyttja all spill och begagnad isolering. Detta görs genom 
att återvinna och smälta ned isoleringen för att sedan tillverka ny. BioBased i sin 
tur går varken att återanvända eller återbruka.  
Under parametrarna Brand,Ljud och Fukt har BioBased fått något bättre betyg än 
Isovers glasull.  
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4.1.34.1.34.1.34.1.3 Foamglasplatta med KoljernteknikenFoamglasplatta med KoljernteknikenFoamglasplatta med KoljernteknikenFoamglasplatta med Koljerntekniken    –––– isoleri isoleri isoleri isoleringngngng/konstruktion/konstruktion/konstruktion/konstruktion    

FoamglasFoamglasFoamglasFoamglas    
    
    Det finns ännu bara en tillverkare av cellglas, Pittsburgh Corning Europe S.A. 
Belgien. Allt deras cellglas har fått produktnamnet Foamglas. Cellglas är gjort av 
sand och kol och helt oorganiskt. Det har hög tryckhållfasthet och är helt vatten- 
och ångtätt.  
    Det alstrar inga skadliga ämnen under någon del av sin livscykel, dock är 
produktionen energikrävande och det måste transporteras ända från Belgien.                   
    Cellglas är tillverkat av glas och kol som i en värmeprocess jäser och bildar 
miljontals små celler med en sluten struktur.   [40] 
 

Tillverkningsprocess för cellglas 
 

 
     Figur 4.6, Tillverkningsprocess för cellglas. [40]    
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   MiljöMiljöMiljöMiljö        
 
    Vid tillverkningen av Foamglas går det åt stora mängder energi. Till fördel för 
Foamglaset är dock att stora delar av spillet går tillbaka in i tillverkningsprocessen 
och resterande används i tillverkning av tegel.  
    Cellglaset innehåller vissa miljöfarliga ämnen, men dessa är bundna i materialet 
och har därför ingen påverkan på miljön. Enligt tillverkaren emitteras inga farliga 
ämnen från materialet.     [42]  
    Både tillverkning och centrallager är förlagt till Belgien och cellglaset fraktas 
med bil eller tåg till Holland och sedan vidare till Göteborg med båt. Materialet 
distribueras sedan direkt till kund.  
    Cellglaset kan återanvändas, återvinnas eller användas som fyllnadsmaterial. 
Materialet avger inga miljöfarliga ämnen vid någon punkt i sin livscykel.  
 
Foamglas FloorboardFoamglas FloorboardFoamglas FloorboardFoamglas Floorboard    
    
Foamglas Floorboard tillverkas i två typer. Floorboard N är den som vanligen 
används i Koljerntekniken, vilken förklaras nedan, och Floorboard F kan bära upp 
högre laster. Det finns fler Foamglasprodukter, men i denna rapport ska en 
jämförelse med konventionell betongplatta göras och därför granskas bara 
Foamglas Floorboard.       [40] 
 

 
* Materialpartialkoefficienten (γm) får sättas till 1,3 

** Klassificerad värmekonduktivitet (γkl) enligt typgodkännande nr 2322/89.  
Tabell 4.10, Teknisk data om de två foamglasprodukterna. [40] 
 
    
    
Cellglaset är mycket lättarbetat. För att skära till materialet räcker det med enkla 
verktyg som exempelvis fogsvans.  
    Vid montering, sågning och annan hantering bildas dock glasdamm som kan irritera 
ögon och luftvägar. Detta bör man skydda sig mot med lämpliga skyddskläder. 
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Nedan följer en punktlista, från MRD Bygg & Sälj AB:s produktblad, med några av 
Foamglasets materialegenskaper:  
     
• Uppfyller de nya fukt- och energikraven från BBR. 
 
• Ger en sund inomhusmiljö genom att förhindra problem med lukt, fukt och radon.  
 
• Kan inte ruttna eller mögla, angrips ej av ohyra. 
 
• Ger ingen köldbrygga på golvet mot ytterväggarna. 
 
• Behåller isoleringsförmågan över tid. 
 
• God arbetsmiljö utan risk för allergier och utan tunga lyft.  
 
• Formstabil och underhållsfri.   
 
• God tryckhållfasthet, bär upp till fem våningars trähus. 
 
• Snabb byggtid, ingen uttorkning. 
 
• Tillverkas enbart av naturmaterial. 
      [40] 
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KoljernteknikenKoljernteknikenKoljernteknikenKoljerntekniken    
    
Koljerntekniken, som är framtagen av MRD Sälj & Bygg AB i Sundsvall, ger 
möjlighet att istället för att bygga hus på en traditionell betongplatta, göra en varm 
och fuktsäker platta av cellglas. Materialkostnaden är högre för cellglasplattan, men 
Koljerntekniken ger även många fördelar vilka förklaras nedan.  
Ännu har man inte byggt annat än småhus med denna teknik, men man kan bygga 
upp till fem våningars trähus på en grundplatta av cellglas.   [43]  
Med koljerntekniken sammanfogas cellglasskivor med hjälp av en ram av 
plåtprofiler till bjälklagselement som sedan utgör själva grundplattan.  
 
    
Uppbyggnad av en konstruktionUppbyggnad av en konstruktionUppbyggnad av en konstruktionUppbyggnad av en konstruktion med Koljerntekniken med Koljerntekniken med Koljerntekniken med Koljerntekniken    
    
    I första steget skapas en slät schaktbotten med en planeringsskopa, en typ av 
skopa utan tänder. Sedan lägger man ut ett 50-100 mm tjockt dränerande lager av 
makadam 2-4 eller 4-8 mm, varpå två lager av 50 mm tjockt Foamglas utplaceras. 
Mellan Foamglaslagren läggs en aluminiumplåt för att ytterligare förstärka 
radonskyddet. Rördragning utförs med tätning genom plåt och Foamglas.  
    När dessa moment är genomförda kommer färdiga element, 100-300 mm 
tjocka, av U-profilerat stål och mellanliggande Foamglasskivor till platsen från 
fabrik för att monteras på plats.     [43] 
 
 

 
 
Figur 4.7, Koljernplatta på mark. [43] 
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    När så hela plattan är på plats lägger man golvet med en luftspalt mellan plattan 
och övergolvet. Fuktspärr mellan dessa behövs inte eftersom plattan är helt fukttät.  
    De prefabricerade elementen är uppbyggda av två stycken, 1200 mm breda 
sektioner tillverkade av cellglas sammanfogat av en ram av plåtprofiler. Sektionerna 
läggs sedan ihop så att de färdiga elementen får en bredd på 2400 mm.  
    I mitten bildas, av de två U-profilerna, en I-profil för att ta upp de moment som 
uppstår. Som visas i figur 4.7 ovan, läggs syllen direkt ovanpå plåtprofilen i 
ytterkant av plattan.     
      [43] 
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4.1.3.14.1.3.14.1.3.14.1.3.1 BetongBetongBetongBetong    –––– platta platta platta platta    

 

    Betongindustrin själv menar att betong är ett miljövänligt material som hör 
hemma i ett kretsloppssamhälle. De betonar att betongen, under sin livstid, genom 
karbonatisering binder lika mycket koldioxid som avgetts vid cementbränningen. 
    Råvarorna som används till betong är i stor utsträckning naturmaterial: cement, 
grus och vatten. Grus är dock inte en förnyelsebar produkt i dess riktiga mening 
utan utgör ett resursuttag ur jorden. Det är också vanligt med syntetiska 
tillsatsmedel i betong för att ändra dess egenskaper. Dessa är, fritt i naturen, ofta 
skadliga för miljön men man har inte kunnat påvisa några skadliga emissioner från 
betong.  
    Den direkta miljöpåverkan från betong är alltså liten jämfört med tillverkningen 
av cementen och utgörs mest av grus- och bergtäktverksamhet, samt transporter. 

[44] 
    Man planerar att minska uttaget av naturgrus i framtiden för att skydda 
landskapsbilden och grundvattnet. Nämnas bör dock att det går åt ca fyra gånger 
mer energi att krossa berg till ballast än att använda naturgrus.    
  
    Det är först i ett längre perspektiv som man kan se några miljömässiga fördelar 
med betong. Det mest fördelaktiga är att det är ett tungt, värmetrögt material som 
kan ge minskad energiförbrukning för ett hus i bruksskedet. 
 
    När man studerar ett materials miljöeffekter, bör man studera hela dess livscykel. 
Då märker man att det är brukarskedet som är helt avgörande, genom materialets 
inverkan på byggnadens energiförbrukning. Därför kan man argumentera för att 
miljöfokus bör ligga mer på brukarskedet än på tillverkningsskedet när man ska 
göra sitt materialval.      [44] 
 
    Betong är ett material som tål mycket höga laster när det används som platta på 
mark och detta är dess största fördel: vill man bygga stort finns nästan inga 
alternativ till betongen. En stomme i betong stänger också effektivt ute störande 
ljud. Den funktion för vilken betongen är analyserad är dock som platta på mark 
och det är därför av ringa vikt.    [44] 
 
    Jeanette Sjunnesson gjorde 2005 sin masters-uppsats om livscykelanalys av 
betong. Studien gjordes för två typer av betong, vanlig husbyggnadsbetong och 
frostbehändig betong som används vid brobygge. Hennes studie visar att det är 
råmaterialproduktionen och transporterna som är de största orsakerna till 
betongens miljöpåverkan.  
 
    Miljöpåverkan är, enligt Jeanette Sjunnesson, 24-41 % större från frostbehändig 
än från normal betong på grund av dess högre cementinnehåll.     [45] 
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Jämförelse FoamglasJämförelse FoamglasJämförelse FoamglasJämförelse Foamglas / Koljernplatta mot betong / Koljernplatta mot betong / Koljernplatta mot betong / Koljernplatta mot betong 
    

Parameter Foamglas Betong   Kommentar 

Hälsoaspekter bruk 
5 4 

  

Foamglas är helt radontätt medan btg-
platta kräver radontätning. Båda 

materialen är emissionsfria  

Hälsoaspekter montering 3 5 
  

Foamglas avger glasdamm vid sågning, 
montering och annan hantering.  

Prestanda 

4 4 

  

Betongens tryckhållfasthet är mycket 
högre än foamglasets, men kräver 

markisolering. Foamglaset är delvis sin 
egen isolering och markisolering i 
Foamglas har bättre prestanda än 

cellplastisolering. 

Åtkomst och användning 

3 5 

  

Betongfabriker finns i varje större stad i 
Sverige. Foamglasplattan måste byggas 
med koljerntekniken, vilken endast ett 

företag i Sverige bemästrar. 

Byggtider 

5 2 

  

Byggtiden för foamglasplattan är endast 
en dag, behövs inga torktider e.d. 

Betongens torktid kan däremot sakta 
ner ett byggprojekt avsevärt. 

Byggbarhet 5 4 
  

Foamglasets lätta vikt gör att det är lite 
bättre än betong i detta avseende. 

Framställning 
3 2 

  

Hög energiåtgång och långa transporter 
för båda materialen. 47% returglas i 

foamglas. 
Miljöfarliga ämnen 5 4   Ofta miljöfarliga tillsatser i betong.  

Rivning 
5 3 

  

Foamglas går att återbruka och har lång 
livslängd. Betongen deponeras eller 

används som ballast. 

Brand 

4 5 

  

Båda materialen är obrännbara. 
Foamglaset har dock sin 

mjukningspunkt vid 730oC vilket 
motiverar att betongen får ett högre 

betyg. 

Ljud X X 
  

Denna parameter är irrelevant för 
grundmaterial. 

Fukt 

5 4 

  

Båda materialen tål fukt. Foamglas är 
helt vatten- och ångtätt, vilket gör att 

ingen risk för fuktskador i någon del av 
huset kommer från plattan. Betongen 
däremot kan släppa igenom viss fukt. 

Beständighet över tid 
5 4 

  

Enligt Foamglastillverkarna själva så 
håller deras produkt nästan hur länge 

som helst.  
     

Summa 52 46     

     

Vikt 
125 kg/m3 2500 kg/m3   

För betongen innebär detta mer 
omfattande markarbeten. Tyngre 

transporter för betong. 

Pris 
2125 kr/m2* 996,50 kr/m2**   

*MRD Bygg & Sälj AB                                                                             
**http://www.jjsbyggkalkyl.com/exem

pel2.htm 
Tabell 4.11, Jämförelse Foamglas - betong 
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KommentarKommentarKommentarKommentar    

    Foamglaset är lika bra som, eller bättre än betong på alla parametrar som vi 
jämfört, utom Hälsoaspekter montering, Brand och Åtkomst och användning. I 
jämförelsen fick Foamglasplattan alltså ett sammanlagt högre betyg än 
betongplattan, 52 poäng mot 46. Dock beror detta på till vilken typ av hus man 
ska konstruera grundplattan.  

    Foamglasplattan kan bara användas för trähus upp till fem våningar och så fort 
man bygger tyngre än så kan man helt enkelt inte använda Foamglas. Alltså är 
Foamglasplattan, prestandamässigt, bäst av de två för hus upp till Foamglasets 
bärighetsgräns. Om lasterna går över denna gräns är en vanlig betongplatta det 
enda alternativet av dessa material. Vi har valt att göra jämförelsen inom 
Foamglasets funktionsområde och alltså inte vägt in detta faktum i 
betygsättningen.  
    Foamglasplattan är ungefär dubbelt så dyr som betongplattan medräknat 
material- och arbetskostnad. Dock slipper man vänta på att det ska torka innan 
man bygger vidare och detta kan vara en stor fördel ekonomiskt. Två studenter vid 
högskolan i Karlstad har, i sitt examensarbete, jämfört priserna mellan de båda 
materialen i några verkliga byggprojekt och kommit fram till att det alltid är mest 
ekonomiskt att välja betong som material i grundplattan trots att man tjänar lite på 
Foamglasets kortare byggtid.  
    Om man inte bryr sig om Foamglasets något högre kostnad finns annat att 
vinna om man väljer att bygga med det; det är mer ekologiskt än en vanlig 
betongplatta beroende på att det håller längre och att man slipper använda sig av 
cellplaster till markisolering. När man sedan river huset kan man enkelt 
återanvända Foamglaset på flera olika sätt.  
Foamglaset är alltså ett mycket bra material, men det hade varit ännu bättre om 
man kunde börja tillverka materialet i Sverige, så man slipper de långa 
transporterna.  
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4.2 Intervju med Fredrik Rönnecke på JM AB 

 

• Varför använder man inte mer ekologiska material i byggandet? (t. ex. ekofiber, 
           halm, hampa o.d.) 
 
”I och med att vi bygger och sen direkt säljer våra bostäder vill det till att det är en 
pålitlig, tillförlitlig produkt som är bestående över tiden. Det är viktigt att våra 
kunder känner att JM-hus är en stabil och pålitlig produkt. Därför är det för oss a 
och o att använda oss av fullt ut beprövade metoder och material. Vi väljer alltså 
den försiktiga, kanhända konservativa vägen att istället för att använda biologiskt 
nedbrytbara material, försöka minska energibehovet i bruksskedet för bostäderna 
och på så sätt vara så skonsamma mot miljön som vi kan.  
 
• Vilka förändringar krävs för att JM ska använda sig av sådana material? 
 
”Det är egentligen att de blir mer beprövade, att man ser att de är bestående över 
tiden. T.ex. att man bygger ett hus med halm som isolering, som efter 40 år inte 
har några problem med fuktskador eller sina isolerande egenskaper. För det är ju 
den andra biten; att de här materialen inte har lika bra U-värden som de 
isolermaterial som vi använder idag. Jag tror inte att JM i dagsläget är villigt att ge 
sig på någon slags försöksverksamhet med sådana här material i full skala.  
 
• Vad gör ni på JM för att minska miljöpåverkan vid era byggprojekt? 
 
”Dels använder vi inte material som inte är godkända i vår miljövarudatabas. 
Materialen kan bli underkända av flera anledningar; de kan vara skadliga för dem 
som utför arbetet, framställningssättet kan vara för energikrävande eller på annat 
sätt vara förkastligt, eller så är det svårigheter vid återvinningen av materialen.  
 

Ni har av amerikanska SustainableBusiness.com utsetts till ett av världens 20 Ni har av amerikanska SustainableBusiness.com utsetts till ett av världens 20 Ni har av amerikanska SustainableBusiness.com utsetts till ett av världens 20 Ni har av amerikanska SustainableBusiness.com utsetts till ett av världens 20 
miljömmiljömmiljömmiljömässigt bästa företagässigt bästa företagässigt bästa företagässigt bästa företag::::    

 

� Vad tror du har lett fram till detta? 

 

”Det är nog framför allt två saker. Dels uppbyggandet och det aktiva användandet 
av vår miljövarudatabas, och även att vi har satt en gräns för energiåtgången för alla 
våra bostäder. Denna gräns på 110 kWh/år·m2 är ju väldigt låg och de flesta andra 
byggföretag har ingen gräns över huvud taget. 
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� Har det på något sätt påverkat JM och motiverat till ytterligare 
          ansträngningar i ert miljöarbete? 

 

”Ja, det har det gjort. Vi på JM känner verkligen att vi vill leva upp till ryktet vi har 
nu och arbeta vidare med de här frågorna. Vi måste ju ständigt förbättra oss för att 
inte de andra ska komma ikapp så klart. Det har nog haft precis den effekten; att 
sporra oss till att jobba vidare precis lika hårt som innan med vårt miljöarbete. 

 

• Vilket är ert främsta hjälpmedel för att minska miljöpåverkan? 

 

”Det är helt klart miljövarudatabasen. Den är ett jättebra verktyg. Man kan väl 
även säga att vårt krav på energiförbrukningen är ett bra hjälpmedel, eftersom det 
gör att man redan på ett tidigt stadium tänker igenom de bitarna ordentligt. 

 

• Hur kontrollerar ni att entreprenörerna uppfyller er miljöplan? 

 

”Vår byggledare går regelbundet på möten nere på bygget, där de stämmer av 
kvalitets- och miljöplanerna och arbetsmiljöplanen.   

 

• Gör JM något för att få materialtillverkarna att göra mer miljövänliga 
           material? (t. ex. bojkotta vissa material) 

 

”Ja, vi har ett antal centrala avtal, t.ex. får vi bara köpa Bosch-Siemens vitvaror. I 
dessa upphandlingar ställer JM väldigt hårda krav och vi beställer ju väldigt stora 
volymer så det handlar om mycket pengar för leverantörerna. Där ställer man tuffa 
krav på miljösäkringen, att materialen är miljövänliga. Bojkottar vissa material kan 
man ju säga att vi gör, om vi i upphandlingen säger att ’de där materialen får ni 
inte sälja till oss. Vi vill inte att de ska ingå i avtalet.’ Att vi bara köper det som är 
miljövänligt av dem antar jag i förlängningen leder till att miljöfarliga material fasas 
ut ur deras utbud.   
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• I vilken utsträckning anser du att JM kan påverka miljön? 

 

”Lite. Inte mycket, men något. Jag var i Shanghai för några veckor sedan och då får 
man lite perspektiv på saker och ting. I de här länderna där det verkligen bor 
mycket folk finns det inte en tillstymmelse till miljötänkande. Vi på JM lägger 
åtskilliga miljoner varje år på vårt miljöarbete, men om man verkligen ville göra 
någon skillnad kanske det vore bättre att lägga de pengarna på en 
utbildningskampanj i Kina eller något liknande. Det vi kan göra är väldigt 
marginellt, men det är ju alltid något i positiv riktning ändå. Förhoppningsvis 
bidrar det till att man i långa loppet får bort miljöfarliga material och så. Man ska 
nog inte underskatta vad det kan bidra till om vi kan få leverantörerna att sluta 
producera miljöfarliga material.  

 

• Märker ni på JM att era kunder blivit mer miljömedvetna nu än förr? 

 

”Ja, helt klart. Framför allt är det så att tidigare så var kundgruppen nästan bara 
äldre människor. Men nu har det kommit in mycket yngre människor. Detta gör 
att mycket av miljöarbetet vi gör inte längre är ett försäljningsargument, utan en 
självklarhet. För dagens unga är det ju en självklarhet att man inte bygger in 
någonting som avger giftiga gaser, eller som kan vara allergiframkallande. Det 
förutsätter man ju när man köper en nybyggd bostad av ett stort svenskt 
byggbolag, att man använt sig av miljövänliga produkter och även att 
energiåtgången inte är onödigt hög. Miljömedvetenheten har alltså mer blivit en 
förutsättning för att kunna sälja över huvud taget, snarare än ett 
försäljningsargument. Jag har ju bara jobbat här i fem år, så jag saknar det långa 
perspektivet. Men jag tycker att jag har märkt, bara på de senaste två till tre åren, 
en stor attitydskillnad. Folk uppskattar miljövänlighet mer nu än förr, helt klart.   

 

• Har ni någonsin haft problem med entreprenörer som inte velat följa er 
           miljöplan- och styrning? 

 

”Nej, egentligen inte. I och med att vi nästan alltid kör med väldigt delade 
entreprenader så kontrollerar vi ju alltså byggprocessen rätt rejält. Det har jag aldrig 
upplevt några problem med. Vi är väldigt tydliga med vad vi vill redan i 
upphandlingsstadiet.  
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4.3  Ekonomisk jämförelse på JM:s projekt vid östra 
kajen, Jönköping  

  

4.3.14.3.14.3.14.3.1  Jämförelse med träreglar,45x170,  mot NewbeamJämförelse med träreglar,45x170,  mot NewbeamJämförelse med träreglar,45x170,  mot NewbeamJämförelse med träreglar,45x170,  mot Newbeam    

Hus 1Hus 1Hus 1Hus 1    

 NewbeamNewbeamNewbeamNewbeam    TräTräTräTrä    
Väggreglar  
MängdMängdMängdMängd: 3348,5 lpm 

3348,5 x 32,40 = 108 491,40 :- 3348,5 x 40,50 = 135 614,25 :-  

Tabell 4.12, Ekonomisk jämförelse träreglar - Newbeam 

Newbeam är alltså 27272727    122,85 :122,85 :122,85 :122,85 :---- billigare än vanliga träreglar. Detta beror på att 
asp är billigare än furu och gran, samt att man använder större andel av varje träd.  

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2     Jämförelse med Isover träregelskiva 37 c 450, 170 mm mot Jämförelse med Isover träregelskiva 37 c 450, 170 mm mot Jämförelse med Isover träregelskiva 37 c 450, 170 mm mot Jämförelse med Isover träregelskiva 37 c 450, 170 mm mot 
BioBasedBioBasedBioBasedBioBased    

Hus 1Hus 1Hus 1Hus 1    

 Isover GlasullIsover GlasullIsover GlasullIsover Glasull    BioBasedBioBasedBioBasedBioBased    
Ytterväggsisolering 
Mängd Mängd Mängd Mängd : 938.6 m2 Mtrl 

938.6 x 60 = 56 316 :-  
 

938.6 x 100 = 93 860 :-  

Tabell 4.13, Ekonomisk jämförelse Isover - BioBased 

 
BioBased är alltså 37 544:37 544:37 544:37 544:---- dyrare än Isovers glasull.    
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4.3.34.3.34.3.34.3.3     Jämförelse med Betongplatta mot FoamglasJämförelse med Betongplatta mot FoamglasJämförelse med Betongplatta mot FoamglasJämförelse med Betongplatta mot Foamglas    

Hus 1Hus 1Hus 1Hus 1    

 BetongBetongBetongBetong    Koljernplatta/FoamglasKoljernplatta/FoamglasKoljernplatta/FoamglasKoljernplatta/Foamglas    
Platta på mark  
Mängd: 299 m2 

299 x 996,50 = 297 953,50 :- 299 x 2125 = 635 375 :-  

Tabell 4.14, Ekonomisk jämförelse Betongplatta - Foamglas  

 

Koljernplattan i Foamglas är mer än dubbelt så dyr som betongplattan, i detta fall 
337337337337    421,50 :421,50 :421,50 :421,50 :---- dyrare. Det kan låta mycket, men i ett stort byggprojekt som detta 
står kostnaden för plattan för en liten del av totalkostnaden. Koljernplattan har 
många andra fördelar, främst dess korta byggtid, gentemot betongen vilket kan 
motivera att man ändå bygger med koljerntekniken. Nämnas bör att i detta projekt 
är det inte möjligt att använda en Foamglasplatta då lasten är för stor. Vi antar 
dock att man kan få ner den totala lasten genom att byta ut stål och betong i 
konstruktionen mot lättare material som till exempel Newbeam. 

 

 

4.3.44.3.44.3.44.3.4 Sammanställning hus 1Sammanställning hus 1Sammanställning hus 1Sammanställning hus 1    
    

 Östra Kajen, JkpgÖstra Kajen, JkpgÖstra Kajen, JkpgÖstra Kajen, Jkpg    Alternativa mtrlAlternativa mtrlAlternativa mtrlAlternativa mtrl    
Väggreglar  
MängdMängdMängdMängd: 3348,5 lpm 

3348,5 x 40,50 = 135 614,25 :- 

 

3348,5 x 32,40 = 108 491,40 
:- 

Ytterväggsisolering 
Mängd Mängd Mängd Mängd : 938.6 m2  

938.6 x 60 = 56 316 :-  
 

938.6 x 100 = 93 860 :-  

Platta på mark  
MängdMängdMängdMängd: 299 m2 

299 x 996,50 = 297 953,50 :- 299 x 2125 = 635 375 :-  

Summa krSumma krSumma krSumma kr: 489 883,75 :- 837 726,40 :- 

Tabell 4.15, Ekonomisk jämförelse sammanfattning 

 
 
De alternativa materialen är alltså sammanlagt 347347347347    842,65 :842,65 :842,65 :842,65 :----    dyrare än de som 
används vid Östra Kajen. 
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5 Slutsats och diskussion 

 

     Inom byggbranschen används stora kvantiteter material varje år och endast en 
bråkdel av dessa material är förnyelsebara genom återvinning och återbruk. 
Dessutom står byggsektorn för 40 procent av all sten-, grus- och sandanvändning. 
 Byggsektorn påverkar även miljön genom transporter och maskin- och 
elenergianvändning. När man lägger ihop alla dessa kommer man, enligt 
Worldwatch Institute, fram till den skrämmande slutsatsen att byggnader och 
byggverksamhet svarar för 40 procent av energianvändningen och 16 procent av 
vattenanvändningen i världen. Att en ändring måste till är självklart och det kan 
göras på flera enkla sätt. I byggandet kan man till exempel sträva efter att bygga 
energisnålare hus, öka användandet av ekologiska material och planera bättre för 
kortare transporter.  
    Att bygga energisnålare hus är dyrare, men de pengarna kan man tjäna in på att 
ta ett högre pris för huset. För brukaren blir huset dyrare, men driftkostnaden lägre 
och därför blir det inte dyrare i det långa loppet.    
    Att bygga med ekologiska byggmaterial, såsom hampa, halm och ekofiber, har 
sina problem. Fredrik Rönnecke, vår handledare på JM AB, nämner bland annat 
att dessa material inte är tillräckligt beprövade. Man vill inte använda sig av 
material som sedan visar sig inte hålla husets tänkta livslängd. Det kan även finnas 
problem med att man, av gammal vana, alltid använder samma material. Idag finns 
flera material som inte är biologiskt nedbrytbara, utan snarare kan benämnas 
”halvekologiska” material. Dessa är, ur miljösynpunkt, bättre än de konventionella 
materialen och i vissa fall även billigare. Deras funktion är lika bra som de 
traditionella materialen, men de används ändå inte i någon större utsträckning. För 
att få byggföretag och byggherrar villiga att använda sig av ekologiska material 
behövs antingen en attitydförändring, en sporre i form av ekonomisk vinning eller 
lagstiftning. En attitydförändring har redan satts i rullning och ekologiska hus, 
bilar med mera är på väg att bli en statussymbol i det svenska samhället. 
    Vi förutsätter att alla byggföretag gör vad de kan för att korta ner sina 
transporter då det finns mycket pengar att spara på detta område. 
    Idag är gränsen för vad som är ett ekologiskt hus och dito material väldigt oklar. 
Även här kanske man borde lagstifta, i detta fall för att klargöra var skiljelinjen går. 
Annars kan oseriösa säljare använda ordet ekologisk som försäljningsknep.  
     
    Uppdragsgivaren till den här rapporten, JM AB, är mycket intresserade av 
miljöfrågor och miljöpåverkan. Utöver ambitionen att skapa attraktiva och trygga 
bostäder fokuserar JM på miljöfrågorna. JM prioriterar främst att bygga energisnåla 
hus och genom användningen av sin miljövarudatabas kan man även se till att 
endast använda byggmaterial som blivit testade och godkända för kemiskt innehåll. 
De genomför också en livscykelanalys som måste vara godkänd. 
    JM vill ha ett svar på om de är så bra, miljömässigt, som de tror. De material 
som de använder vid byggprojektet vid Östra Kajen i Jönköping är inte direkt 
dåliga ur ett ekologiskt perspektiv, men de material som vi jämfört dem med får i 
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två fall av tre bättre betyg. BioBased-isoleringen hade även den varit bättre i 
jämförelsen om den hade varit tillgänglig på den svenska marknaden.  
    Alltså menar vi att det finns en förbättringspotential för JM vad det gäller deras 
miljöarbete. De kan exempelvis se över marknaden för miljövänliga material. 
Newbeam planeras gå i produktion till hösten 2007 och är ett gott alternativ till 
såväl trä som stål. Foamglasplatta, byggd med Koljernteknik, har funnits på 
marknaden ett tag och är ett bra komplement som kan användas vid byggande av 
mindre hus.  
    JM är dock ett gott föredöme för andra byggföretag genom sitt arbete för en 
bättre miljö.  
 
    JM:s projekt vid Östra Kajen i Jönköping hade blivit dyrare om de använt de 
alternativa materialen, men delar man upp den kostnaden på alla lägenheter i huset 
är det inte mycket alls.   
     
    Vi har i vår rapport kommit fram till att man, inom byggbranschen, faktiskt kan 
och till och med borde tänka mer ekologiskt. Man får en känsla av att 
byggnadsindustrin kört fast i gamla hjulspår och en förändring av attityderna kan 
ta tid. Det finns bra ekologiska material och det kommer fler och fler. Priserna är i 
vissa fall högre än för motsvarande konventionella material, men man måste väga 
det mot det pris vi får betala om miljöförstöringen får fortsätta som idag.  

    

 
     
Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar:    
 
”Det är bra att man tar fram metoder för att använda förnyelsebara råvaror  
till den kemiska industrin men jag är inte säker på att man kommit ända  
fram i detta fall” Ulf Rick – Kemikalieinspektionen, om BioBased-isolering   
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Artikel hämtad från NyTekniks webbtjänst.  
Publicerad: 2007-01-23 10:01. 

 

Träflis grunden för framtida husbyggen 
 
Profiler av pressad aspflis blir lättare och billigare än vanliga träreglar. Dessutom 
går det fortare att bygga med flisbalkarna. Tekniken utvecklas av företaget 
Newbeam, som nu planerar en pilotfabrik i Söderhamn. 

Newbeam har utvecklat ett helt byggsystem med profiler för både husstommar, takstolar 
och innerväggar. De olika U- och L-balkarna passar ihop med varandra som legobitar. 
 
Hösten 2007 hoppas företaget att kunna börja serietillverka flisbalkar  
 
i en pilotfabrik i trakten av Söderhamn. Fabriken finansieras genom en nyemission på 
åtta miljoner. Den ska även täcka kostnaden för certifiering av profilerna. 
 
- Tanken är att vi ska kunna leverera mindre mängder till byggföretag så att de kan 
provbygga, säger företagets vd, Anders Lundström. 
 
Han räknar upp en rad fördelar med balkarna jämfört med alternativen: de väger bara en 
tredjedel av vad motsvarande träregel gör, de är billigare, mer formbeständiga och står 
bättre mot både fukt och brand.  
 
Dessutom är de lika starka som plåtreglar, men enklare att hantera och göra hål i.  
 
Och med Newbeambalkar i bjälklaget slipper man golvknarr, eftersom nedböjningen är 
mindre än för träbalkar. 
 
Men ännu finns Newbeams nya balk bara som en knappt halvmeterlång provbit i U-
profil. Den är gjord av träflisor, tunna remsor av aspfanér, som komprimerats och 
limmats ihop under starkt tryck. I den brunspräckliga ytan syns de några centimeter 
långa och en halv millimeter tunna flisorna tydligt. 
 
Materialet är i princip detsamma som i byggskivor av OSB, oriented strand board, 
förklarar Newbeams grundare Ulf Nyberg: 
 
- OSB finns i dag bara som plana skivor. Jag började fundera, tänk om man kunde göra 
profiler av det för att ersätta reglar.  
 
- Tillsammans med min son, Alexander Nyberg, började jag experimentera. Vi 
utvecklade en press efter en ny princip som vi nu fått svenskt och ryskt patent på. 
 
Att balkarna blir billiga beror bland annat på att virket utnyttjas bättre jämfört med när 
timmer sågas. I stort sett hela stocken förvandlas till flis.  
 
Det krävs även mindre energi för att torka flis, jämfört med att torka massivt trä. 
 
Dessutom är råvaran billig. Asp ses oftast som skräpvirke. I Sverige används den ljusa, 
mjuka veden mest till att göra tändstickor av. Samtidigt är asp ett av de vanligaste 
lövträdsslagen i norra Europa. 
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Newbeam har överenskommit med Mellanskog om leverans av asp från 
virkesterminalen i Ljusne. 
 
Enligt Ulf Nyberg är det bara en fördel att aspvirket är poröst. 
 
- Det är lättare att komprimera än furu eller gran och lättare att impregnera med lim. 
 
Skillnaden mellan asp och barrträd märks även i kvaliteten på vanliga, plana OSB-
skivor. De nordamerikanska, som görs av asp, har betydligt högre hållfasthet än 
europeiska skivor av furu eller gran. 

FAKTA 
Newbeam Grundades: 2001. Ort: Stockholm. Antal anställda: 1, dessutom arbetar 
ägarna i bolaget. Omsättning: Ingen hittills. Patent: Ja. 

 
 
  Text: Erik Mellgren 
 

URL: http://www.nyteknik.se/art/48708  
Copyright © NyTeknik 
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Komponent A i Komponent A i Komponent A i Komponent A i BioBasedBioBasedBioBasedBioBased 501 501 501 501    
 
4,4’-metylendifenyldiisocyanat [1]; 2,2’-metylendifenyldiisocyanat [2]; o-(p-

isocyanatbenzyl)fenylisocyanat [3]; metylendifenyldiisocyanat [4]  

Synonymer difenylmetan-4,4'-diisocyanat [1]; difenylmetan-2,2'-diisocyanat [2]; difenylmetan-2,4'-

diisocyanat [3] 

Index-nr    615-005-00-9 

EG-nr 202-966-0 [1] 

219-799-4 [2] 

227-534-9 [3] 

247-714-0 [4] 

CAS-nr 101-68-8 [1] 

2536-05-2 [2] 

5873-54-1 [3] 

26447-40-5 [4] 

Klass Xn; R20 Xi; R36/37/38 R42/43 

Märkn Xn; R20-36/37/38-42/43 

Xn; S(1/2)-23-36/37-45  

 

konc ≥ 25% : Xn; R20-36/37/38-42/43 

5% ≤ konc < 25% : Xn; R36/37/38-42/43 

1% ≤ konc < 5% : Xn; R42/43 

0,1% ≤ konc < 1% : Xn; R42 

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser  
Xi Irriterande 

Xn Hälsoskadlig 

R20 Farligt vid inandning 

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden 

R42 Kan ge allergi vid inandning 

R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt 

   

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 

S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar 

S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av den som släpper ut 

produkten på marknaden) 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt 

etiketten 

Förklaring av Anmärkningar  

2 Den angivna koncentrationen för isocyanaten är viktprocenten för den fria monomeren, 

beräknad i relation till beredningens totalvikt. 

C Vissa organiska ämnen är upptagna i bilagan antingen som en given isomer eller som en 

isomerblandning. Allmänna benämningar av typen "xylenol" förekommer i Klassificeringslistan. 

I sådana fall ska den som släpper ut ämnet på marknaden ange om det är en given isomer (a) 

eller en blandning av isomerer (b). Exempel: (a) 2,4-dimetylfenol (b) xylenol 

(isomerblandning) 
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1,1-diklor-1-fluoretan  

Index-nr    602-084-00-X 

EG-nr 404-080-1 

CAS-nr 1717-00-6 

Klass R52-53 N; R59 

Märkn N; R52/53-59 

N; S59-61  

Förklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, R---- och S och S och S och S----fraser fraser fraser fraser     
N Miljöfarlig 

R52 Skadligt för vattenlevande organismer 

R52/53 Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

R59 Farligt för ozonskiktet 

S59 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning 

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad 

  

2,2'2,2'2,2'2,2'----oxietanoloxietanoloxietanoloxietanol  
Synonymer dietylenglykol 

Index-nr    603-140-00-6 

EG-nr 203-872-2 

CAS-nr 111-46-6 
Klass Xn; R22 

Märkn Xn; R22 

Xn; S(2)-46  

Förklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, RFörklaring av farokoder, R---- och S och S och S och S----fraser fraser fraser fraser     
Xn Hälsoskadlig 

   

R22 Farligt vid förtäring 

   

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn 

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten 

    

 

Uppgifter från kemikalieinspektionen 
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Mall för jämförelseMall för jämförelseMall för jämförelseMall för jämförelse av materia av materia av materia av material:l:l:l:    
    

� Hälsoaspekter bruk - Hur materialet påverkar inomhusmiljön 
� Hälsoaspekter montering  -  Påverkan vid byggnation 

� Prestanda  - Hållfasthet, lambdavärde, etc. 

� Åtkomst och användning  - Möjlighet att köpa och att transportera till bygget  
� Byggtider  - Tid för montering 
� Byggbarhet  - Behandling av materialet vid byggnation 
� Framställning  - Energiåtgång, råvaror, transporter  
� Miljöfarliga ämnen  - Kemiskt innehåll med mera 
� Rivning - Deponi, återbruk, återvinning 
� Brand  - Brandsäkerhet 
� Ljud  - Ljudabsorption 
� Fukt  - Fuktrörelser, ånggenomgångsmotstånd, beständighet 
� Beständighet över tid  - Livslängd med bibehållen funktion 
� Vikt  - Vikt per enhet 
� Pris  - Pris per enhet.  

    


