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Tømmergården, tegnet af  
ONV arkitekter for Roskilde  

Nord Boligselskab, er bygget af 
træboksmoduler og beklædt med 
genbrugstømmer. Derfor er faca-

detømmeret i forskellige længder, 
hvilket også betyder, at vinduerne 
ikke er placeret på en lige linje. På 

den måde er det med til at skabe 
et andet udtryk og liv i byggeriet.
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Træbarometeret er et katalog over en række mulige blandingsprodukter af træ og an-
dre bygningsdele. I den ene ende findes Trin 0 / Standardhuset med relativt lidt træ. I 
opslagene om Trin 1-5 belyser vi en række mulige strategier for at skrue op for mæng-
den af træ. Det er vores håb, at man kan finde inspiration i alle 6 trin og sammensætte 
det rigtige blandingsforhold til det enkelte, konkrete projekt. De færreste projekter vil 
lande rent på et enkelt af trinene.

Miljøbelastningen er angivet som procent af Trin 0 / Betonhus inkl. affaldshåndtering, 
som man beregner det nu. Procenttallet i parentes er miljøbelastningen uden affalds-
håndtering, for at belyse hvilke strategier, der muligvis rummer mulighed for lav 
CO2-udledning på kort sigt og potentiale for bedre genanvendelsesformer på længere 
sigt.

TRÆBAROMETERET

Mange byggeprojekter lægger ud med høje miljøambitioner, men støder undervejs på 
forhindringer og overraskelser. Dette resulterer ofte i, at man frafalder de oprindelige 
visioner og falder tilbage på kendte standardløsninger.

Der findes allerede i dag en lang række dygtige aktører, der har stor ekspertise inden for 
træbyggeris mange tekniske aspekter (du kan se en liste med eksempler senere i dette 
hæfte), men disse aktørers ekspertise kommer ofte for sent på banen.

For at få relevant viden om træbyggeri på banen i tide vil vi i dette hæfte fokusere på at 
lave en overskuelig introduktion, hvor man vil kunne danne sig et indledende overblik 
over forskellige strategier til at bygge med træ og nedbringe byggeriets klimabelastning. 

Vi vil illustrere en række faldgruber og muligheder, så visionerne har større over- 
levelses chancer i de efterfølgende, mere tekniske faser. Man vil således ikke kunne finde 
komplette, tekniske udredninger for brand, fugt  m.m, men gode eksempler og links til 
aktører med større ekspertise.

Da den almene sektor opererer inden for begrænsede økonomiske rammer, fokuserer 
vi her på, hvordan vi kan bygge mest muligt med træ, inden for denne ramme. Vi håber 
altså at gøre det muligt at skrue op og ned for mængden af træ på en måde, så selv pro-
jekter med meget stram anlægsøkonomi kan gøre deres del af vores fælles arbejde med 
at nedbringe klimabelastningeni byggeriet.

VI VED NOK — MEN FOR SENT 
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Trin 3 / 
CLT Elementer
71 % CO2 ækv

Trin 4 / 
Rummoduler
70 % CO2 ækv

Trin 5 / 
Materialer på vej
68 % CO2 ækv

Trin 2 / 
Hybrid
79 % CO2 ækv

Trin 1 / 
Mindre Beton
88 % CO2 ækv

Trin 0 / 
Betonhus
100 % CO2ækv

Bærende system 
af betonelementer, 
betonhuldæk, beton-
bagmure med skalmur, 
lejlighedsskel i beto-
nelementer og tunge 
vådrumsmoduler.

Alle ikke-bærende/
stabiliserende betonele-
menter erstattes med 
lette skeletkonstruk-
tioner i træ. Badeka-
biner erstattes af lette 
moduler.

De materialer der er 
bedst til opgaven på de 
rigtige steder. Bæren-
de kunstruktion er en 
hybrid af bærende træ 
og lydæmpende beton. 
Bærende, stabiliserende 
og brandsikrede flugtvej-
strapper i beton.

Bærende konstruktion 
med massive træele-
menter: CLT-elemen-
ter (Cross Laminated 
Timber). I dette trin 
afhjælpes krav til brand 
og akustik uden brug af 
beton.

Bærende konstruktioner 
i materialeoptimerede 
træskeletkonstruktioner. 
Udføres som rumstore 
moduler på en fabrik og 
transporteres til bygge-
pladsen på lastbiler. 

Konstrueret som Trin 
3 med ekstra fokus på 
alternative materialer. 
Der anvendes f.eks. 
halm som isolerings-
materialer, trævinduer 
og genbrugsmaterialer.

0 1 2 3 4 5



 

TRIN 0/ 
 BETONHUS
Trin 0/ 
Betonhus

Træ / Vægt:  1 %

Træ / Volumen:  2 %

LCA / CO2 ækv:  100 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  100 % af Trin 0

Trin 0 / Betonhus er udgangspunktet i træbarometeret.
Vi betragter dette som et standardhus, der kan sammenlignes 
med på alle parametre.

Trin 0 opføres med et bærende system af betonelementer, beton-
huldæk, betonbagmure med skalmur, lejlighedsskel i betonele-
menter og tunge vådrumsmoduler.

Af flere grunde har det været fordelagtigt at bygge på denne 
måde i årtier. Derfor skal de øvrige trin kunne matche betonhu-
set økonomisk og overgå det på andre parametre for at kunne 
realiseres.

Eksempel på

Lille Meyer
Boligselskab: AKB, København

I  SIDE  6  I  TRÆBAROMETERET  



 

Stabiliserende væg

Stabiliserende væg

Stabiliserende væg

Spændretning for dæk

Bærende og 
stabiliserende væg

Bærende og stabiliserende væg

Bærende og stabiliserende væg

Bærende væg

Bærende væg

Tung, betonbaseret,  
prefabrikeret badekabine  
(inkl. skakt).

Hver lejlighed er en  
brandcelle.

Lejlighederne 
udgør en brand- 
sektion to og to.

Opgangen er en brand-
sektion. Bærende og 
stabiliserende vægge.

LEJLIGHEDSSKEL
Alle lejlighedsskel monteres samti-
digt med den øvrige betonelement-
montage. Betonelementerne klarer 
brand og lydkrav og skal kun spart-
les og males. Disse få arbejdsgange 
har været med til at gøre Trin 0 
konkurrencedygtigt.

ETAGEDÆK
I Trin 0 udføres etagedæk i materi-
aleoptimerede betonhuldæk. I kraft 
af at dækkene er hule, bruges der 
relativt lidt beton. De har alligevel 
ret let ved at overholde brand og 
lydkrav.

FACADENS OPBYGNING
I Trin 0 lukkes hele husets facade 
samtidig med den øvrige betonele-
mentmontage. Man kan let komme 
igang med opføre bygningens in-
dersider, mens murene opfører den 
isolerede teglfacade.



 

TRIN 1/ 
  MINDRE BETON 

I Trin 0 bruger man betonelementer både som bærende og stabiliserende 
elementer, men også en række andre steder, hvor de ikke har samme kon-
struktive nødvendighed.

I Trin 1 erstattes alle ikke-bærende/stabiliserende betonelementer med lette 
skeletkonstruktioner i træ. Det betyder, at alle betonelementerne i facaden 
erstattes af materialeoptimerede træskeletmoduler.
 
Badekabiner erstattes af lette stålmoduler, og lejlighedsskel erstattes i videst 
muligt omfang af lette lyddæmpede skeletvægge. De lette lejlighedsskel gør 
det betydeligt nemmere at lægge dele af lejligheder sammen og øger byg-
ningens fleksibilitet betydeligt.

Trin 1/
Mindre beton

Træ / Vægt:  7 %

Træ / Volumen:  4 %

LCA / CO2  ækv:  88 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  81 % af Trin 0

Eksempel 

Betty 3 / Akaciehaven
Boligselskab: SAB

I  SIDE  8  I  TRÆBAROMETERET  



Bærende og Stabiliserende væg (beton)

LETTE BADEKABINER
De præfabrikerede betonbadekabiner 
erstattes af lette badekabiner med en 
mindre miljøbelastning. Badekabinerne 
udføres stadig i uorganiske materialer 
med henblik på at minimere fugtskader.

FÆRRE BETONVÆGGE
De betonvægge, der ikke stabili-
serer huset, erstattes med søjler, 
bjælker og lette skeletkonstruk-
tionsvægge. Denne kombination 
kan stadig bære de overliggen-
de etagedæk, og har en mindre 
miljøbelastning. At arbejde med 
lette lejlighedsskel giver ligele-
des større fleksibilitet i forhold til 
fremtidige sammenlægninger og 
ombygninger.

FACADENS OPBYGNING
Etagedækkene bæres ikke af fa-
caderne, da de i stedet ligger af på 
lejlighedsskel og trappeopgange. 
Betonfacaderne fra Trin 0 erstattes 
derfor af lette trækassetter med gen-
brugsisolering og træbeklædning.



TRIN 2/ 
 HYBRID

Man kan tænke sig mange forskellige typer hybrider. Grundtanken er at be-
nytte de materialer, der er bedst til opgaven på de rigtige steder.

I Trin 2 overgår den bærende kunstruktion fra kun at være betonbaseret til at 
være en hybrid af bærende træ og beton. Her benytter man betons lyddæm-
pende og brandhæmmende potentialer ved at lave dækkonstruktioner i træ 
med en støbt betonplade ovenpå.

Tilsvarende benyttes betons stabiliserende og brandmæssige fordele til at 
lave flugtvejstrapper, der også stabiliserer de øvrige bærende konstruktioner.

Idet en substantiel del af den bærende konstruktion overgår til at være træ, 
og den øvrige beton i nogen grad kan rumme mindre cement, er der tale om 
en anseelig reduktion af miljøbelastningen ved at skifte til Trin 2.

Trin 2/
Hybrid

Træ / Vægt:  17 %

Træ / Volumen:  23 %

LCA / CO2  ækv:  79 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  38 % af Trin 0

Eksempel
Lisbjerg Bakke 
Boligselskab: AL2 Bolig
Arkitekt: Vandkunsten
Entreprenør: Hustømrerne
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HYBRIDDÆK
Betonhuldækkene skiftes i dette trin ud 
med bærende CLT-dæk. Bl.a. for at kunne 
overholde lydkravene mellem to boliger 
(trinlyd) tilføres opbygningen et tungt lag 
i form af et lag lavstyrkebeton med lavere 
cementindhold end almindelig beton.

Der findes en lang række hybridkonstruk-
tioner, dette er blot et indledende eksem-
pel, der viser behovet for brandinddæk-
ning og tyngde i forhold til lydkrav.

FÆRRE BETONVÆGGE
En række af de bærende vægge erstattes i 
dette trin med massive CLT-træelementer. 
Disse er fortsat bærende og stabiliseren-
de, men kræver (modsat betonelementer) 
en række inddækninger/følgearbejder for 
at overholde brandkravene i bygningsreg-
lementet. Disse ekstra beklædninger kan 
ofte være fordyrende for byggeriet i forhold 
til betonelementer.



TRIN 3/
 CLT-ELEMENTER

Trin 3/
CLT-elementer

I Trin 3 erstattes hele den bærende konstruktion med massive 
træelementer: CLT-elementer (Cross Laminated Timber). I dette 
trin afhjælpes brand- og akustikkrav uden brug af beton.

Trin 3 er altså så godt som betonfrit — kun bundpladen / gulvet i 
badekabinen og terrændækket er af beton.

Idet den bærende konstruktion udløser den største miljøbelast-
ning i de fleste boligprojekter, er der tale om en markant lavere 
miljøbelastning.

Træ / Vægt:  25 %

Træ / Volumen:  29 %

LCA / CO2  ækv:  71 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  20 % af Trin 0

Eksempel 

Toppen 
Boligselskab: Boligselskabet Sjælland
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entreprenør: Adserballe & Knudsen
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TRIN 3/
 CLT-ELEMENTER

INGEN BETONVÆGGE
Alle bærende og stabiliserende vægge erstat-
tes i dette trin med massive CLT-træelementer. 
Disse er fortsat bærende og stabiliserende, 
men kræver (modsat betonelementer) en ræk-
ke inddækninger/følgearbejder for at overholde 
brandkravene i bygningsreglementet. Disse 
ekstra beklædninger kan ofte være fordyrende 
for byggeriet i forhold til betonelementer.

CLT-DÆK
Betonhuldækkene skiftes i dette trin ud med 
bærende CLT-dæk. Betonlaget fra Trin 2 
erstattes her af tørt løsfyld i form af f.eks. ler-
kugler eller granitskærver. Dette lag sikrer en 
betonfrikonstruktion, der overholder brand og 
lydkrav. Der findes en lang række tilsvarende 
opbygninger — dette er blot et indledende ek-
sempel, der viser behovet for brandinddækning 
og tyngde i forhold til lydkrav.



TRIN 4/
 RUMMODULER
Trin 4/
Rummoduler

I Trin 4 arbejdes der med bærende konstruktioner i træ, men til forskel fra Trin 2 og 
3 arbejdes der udelukkende med lette skeletkonstruktioner. Der er tale om en række 
rumstore moduler bygget op som lette trægitre, og ikke massive træelementer. At 
benytte lette gitre i stedet for massive elementer kan være en måde at begrænse 
materialeforbruget markant.

De rumstore moduler præfabrikeres på fabrik og transporteres til byggepladsen på 
lastbiler. Dette udløser på den ene side en række begrænsninger i forhold til størrel-
ser og dimensioner, der ofte skal gå nogenlunde op i moduler på 4,5 x 12 meter. 

På den anden side rummer produktionen under tag på fabrik store fordele i forhold 
til fugtstrategi, præcision og affaldsminimering. Når de rumstore moduler kører ud 
af fabrikken, har de ofte både fået lagt gulv og malet vægge. Der kan være store øko-
nomiske gevinster at hente i kraft af industriel stordrift — økonomiske gevinster, der 
kan gøre Trin 4 konkurrencedygtigt med Trin 0.

Træ / Vægt:  22 %

Træ / Volumen:  18 %

LCA / CO2  ækv:  70 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  39 % af Trin 0

Eksempel 

Tømmergården 
Boligselskab: Roskilde  
Nord Boligselskab
Arkitekt:  ONV



TRIN 4/
 RUMMODULER
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De rumstore moduler opbygges på 
fabrik og transporteres til bygge-
pladsen på lastbiler. Dette udløser 
en række begrænsninger i forhold 
til størrelser og dimensioner, der 
ofte skal gå nogenlunde op i modu-
ler på 4,5 x 12 meter. 



w

TRIN 5/
  NYE MATERIALER/GENBRUG

Trin 5/
Materialer på vej

Trin 5 er konstrueret på samme måde som Trin 3, men her erstattes flest mulige byg-
ningsdele med biobaserede genbrugsløsninger.

I Trin 5 erstatter vi den størst mulige mængde fyldmaterialer med biologisk materiale. 
Vi har i dette eksempel taget udgangspunkt i halmisolering baseret på overskud fra 
fødevareproduktionen. Papiruld baseret på genbrugspapir er ligeledes en løsning, der 
vinder indpas. En række nye, biologiske materialer er ved at blive udviklet og brandte-
stet, så de forventes at have en stadig større betydning i de kommende år.

Trin 5 peger altså i retning af et så godt som betonfrit hus, bygget af materialeoptime-
rede trækonstruktioner, isoleret og kompletteret med størst mulig grad af genbrugs-
materialer.

Træ / Vægt:  29 %

Træ / Volumen:  47 %

LCA / CO2  ækv:  68 % af Trin 0

LCA / CO2 ækv (uden affald):  11 % af Trin 0

Eksempel   
biobaserede  
byggematerialer.
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TRIN 5/
  NYE MATERIALER/GENBRUG

FACADENS OPBYGNING
Etagedækkene bæres ikke af facaderne, 
da de i stedet ligger af på lejlighedsskel og 
trappeopgange. Betonfacaderne fra Trin 0 
laves derfor om til lette trækassetter med 
halmisolering og træbeklædning.

SKRALD SOM BYGGEMATERIALE?
Alle skeletkonstruktionerne i Trin 5 kan ud-
fyldes med genbrugsmaterialer som f.eks. 
halm, papiruld eller genbrugstræ i forskellige 
granulatbaserede pladeformer.

En række materialer er i dag under udvikling, 
og der forventes løbende at fremkomme nye 
og gennemtestede, biobaserede genbrugs-
løsninger.
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Klimaforandringer er et faktum og en udfordring! Vi 
skal hurtigst muligt i gang med at nedbringe både 
samfundets og byggebranchens CO2-udledning og 
miljøbelastning. De 6 trin, vi her har gennemgået, 
tegner tilsammen et billede af en række muligheder, 
man kan kan vende allerede nu.

Trin 1 og 4 peger særligt på velafprøvede, økonomisk 
overkommelige strategier for at bygge mere med træ. 
I Trin 1 har vi vist en model, hvor man med mindst 
mulig indsats kan spare 11 % af et byggeris CO2-ud-
ledning. Man kan indvende, at det er en lille besparel-
se, men vi kan samtidig konstatere, at end ikke dette 
særdeles overkommelige trin realiseres særligt ofte 
i tidens store byggeboom. Langt størstedelen af byg-
gerierne i de nye byudviklingsområder udføres stadig 
som klassiske betonhuse i familie med Trin 0.

Lad os sammen have en ambition om at gøre Trin 1 til 
det nye Trin 0.

Trin 4 rummer industrielt fremstillede boksmoduler 
med bærende konstruktioner i træ. Disse moduler 
er allerede i dag en udbredt byggeskik i den almene 
sektor, og i arbejdet med konceptet AlmenBolig+ har 
en række af de almene boligselskaber, der står bag 
denne publikation, allerede vist vejen. Man har tidlige-
re benyttet boksmoduler i tæt-lav byggerier, men pro-
ducenterne er nu kommet så langt med deres brand-
teknologier, at man kan benytte denne byggeskik i 5-6 
etager (og snart mere). Trin 4 har en miljøbelastning, 
der er nogenlunde lige så lav som Trin 5, så man gør 
allerede en stor forskel ved at pege på denne bygge-
skik.

Hvis man som læser af denne publikation blot husker 
at pege på Trin 4 eller Trin 1 ved næste byggeudvalgs-
møde, er man med andre ord kommet meget langt 
inden for velafprøvede, økonomisk overkommelige 
løsninger.

Vi håber, man vil blande den rigtige pallette af mate-
rialer til det enkelte byggeri, og således ikke lade sig 
binde af de enkelte, specifikke trin vist i dette hæfte. 
Vi forventer, at alle de kommende byggerier bliver 
hybride blandinger af alle trinene — på samme måde 
som vi i Trin 2 viser et bud på en kombination af mate-
rialer, der er sammensat, så man kommer i mål inden 
for rammen. Vi håber, vi som branche i de kommende 
år vil lave stadigt mere og flere miljørigtige kombi-
nationer og planlægge disse så realistisk, at de rent 
faktisk bliver udført.

Som man kan se på ovenstående grafer rummer Trin 
3 og Trin 5 meget store mængder træ, hvilket resul-
terer i kunstigt dårlige LCA-beregninger (miljøbelast-
ning) pga. affaldshåndteringen i forbindelse med ned-
rivning. Når vi skriver, at Trin 3 kun når ned på 71 % 
og Trin 5 på 68 % af Trin 0, er det fordi vi som branche 
i dag ikke er kommet længere med at genbruge træ 
på en mindre miljøbelastende måde. Hvis vi bygger 

OPSAMLING
Nu skal vi igang!

OPSAMLING
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C3 – C4

 B6

B4

A5

A4

A1–A3

A1–A3

A1–A3 A1–A3
A1–A3 A1–A3

A4

A4 A4 A4 A4

A5

A5 A5 A5 A5

B4

B4 B4 B4 B4

B6

B6 B6 B6 B6

C3 – C4 C3 – C4
C3 – C4

C3 – C4

C3 – C4
De enkelte trins miljøbelastning er 
opgjort i faser. Særligt Trin 3 og 5 
har store potentialer for  
hurtig nedbringning af miljøbelast-
ningen i produktionsfasen, og for-
håbenlig bedre genbrugsformer, 
så den samlede miljøbelastning 
nedbringes endnu mere end vi kan 
idag.

Bemærk:
Stor CO2 udledning i
affaldshåndteringen.
Denne minimeres
forhåbenligt i form af
mere effektiv genbrug 
i fremtiden.

Bemærk:
Negativ CO2 udledning i 
produktionen.

Trin 3 eller 5 huse i dag og lærer at genbruge træet på 
en bedre måde, inden husene rives ned, vil disse trin 
rumme en dramatisk lavere miljøbelastning. 

På den baggrund er Trin 3 og Trin 5 en måde at byg-
ge med meget lav CO2-belastning allerede i dag, og 
dermed nedbringe CO2 i atmosfæren på meget kort 
sigt. I lyset af forskellige fremskrivninger af klimafor-
andringerne kan denne accelererede nedbringelse 

byggebranchens CO2 være en fordel, idet man har 
brug for en reduktion så hurtigt som overhovedet mu-
ligt. Tilsvarende er der en lang række træbaserede 
produkter i form af både konstruktioner, vindspær-
replader, isolering, facader m.m. der i dag er i så 
stærk udvikling, at Trin 5 forhåbentlig snart vil blive 
overhalet af stadig mere byggeteknisk og økonomisk 
overkommelige muligheder.

For at sige det kort: Vi skal i gang med at bygge me-
get mere i træ hurtigt. Vi har i Trin 1 og 4 peget på 
overkommelige løsninger, man kan kaste sig over 
allerede nu, og ser frem til de stadig bedre løsninger 
som Trin 2, 3 og 5 peger os i retning af.

Vi glæder os — god arbejdslyst!

www.kab-bolig.dk/traebyggeri
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