
ER TRÆ I BYGGERIET GODT FOR KLIMAET?

HARPA BIRGISDÓTTIR,  SENIORFORSKER



• LCA-krav i den frivillige bæredygtighedsklasse 
• Hvorhenne står forskningen i anvendelsen af træ og LCA i byggeriet? 
• Forskningens rolle i det forstærkede fokus på træbyggeri i Danmark
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LCA krav i den frivillige bæredygtighedsklasse

• To selvstændige krav – men nogen 
information fra ”byggepladsen” indgår 
også i LCA kravet

• LCA kravet skal udføres 2 gange:
• Ved ansøgning om byggetilladelse 

(indledende LCA)
• Ved færdigmelding af en bygning     

(endelig LCA)
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Livscyklusfaser i FBK
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Krav og vejledninger hos TBST
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FBK krav og vejledning

• Hvad skal med?
• Hvordan skal det 

beregnes?
• Hvilke data?
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Nyt i forhold til det vi plejer at se

• A4: Transport af byggevarer til byggeplads
• Dokumentation: Angiver transportform og afstand
• Ved ukendt transport anvendes 500 km for byggevarer og 200 km for jord
• Detaljeret dokumentation for de 5 tungeste byggevarer
• Fasen kan undlades ved ansøgning om byggetilladelse

• A5: Byggeplads
• Energiforbrug på byggeplads
• Spild: Alle materialer tillægges 10% spild, som så kan moddokumenteres 

ved registrering af indkøb til byggeplads og affald fra byggeplads
• D: Potentialer uden for projektet

• Data for genbrug og genanvendelse kan synliggøres

SBi – 26.10.2020 8



Nyt i forhold til det vi plejer at se

• A4: Transport af byggevarer til byggeplads
• Dokumentation: Angiver transportform og afstand
• Ved ukendt transport anvendes 500 km for byggevarer og 200 km for jord
• Detaljeret dokumentation for de 5 tungeste byggevarer
• Fasen kan undlades ved ansøgning om byggetilladelse

• A5: Byggeplads
• Energiforbrug på byggeplads
• Spild: Alle materialer tillægges 10% spild, som så kan moddokumenteres 

ved registrering af indkøb til byggeplads og affald fra byggeplads
• D: Potentialer uden for projektet

• Data for genbrug og genanvendelse kan synliggøres

SBi – 26.10.2020 9



Nyt i forhold til det vi plejer at se

• A4: Transport af byggevarer til byggeplads
• Dokumentation: Angiver transportform og afstand
• Ved ukendt transport anvendes 500 km for byggevarer og 200 km for jord
• Detaljeret dokumentation for de 5 tungeste byggevarer
• Fasen kan undlades ved ansøgning om byggetilladelse

• A5: Byggeplads
• Energiforbrug på byggeplads
• Spild: Alle materialer tillægges 10% spild, som så kan moddokumenteres 

ved registrering af indkøb til byggeplads og affald fra byggeplads
• D: Potentialer uden for projektet

• Data for genbrug og genanvendelse kan synliggøres

SBi – 26.10.2020 10



Ny version af LCAbyg tilpasset FBK
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• Lanceret 19. oktober 2020
• Nyt udseende, opdatering af 

funktioner
• Opdateret Ökobau database
• Opdateret drifts data
• Transport til byggeplads
• Byggeplads (inkl. spild på 

byggeplads)
• Modul D (potentialer uden for 

projektet)
• Flere funktioner kommer løbende 

i de næste uger og måneder



FORSKNING OG TRÆBYGGERI
STATUS OG NYT FORKSNINGSPROJEKT
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Er træ i byggeri godt for klimaet og miljøet generelt?

• Mange internationale LCA studier viser lavere klimabelastning ved 
træbyggeri sammenlignet med andre løsninger
• Der findes dog også studier som viser det modsatte eller lille forskel

• Danske LCA studier



Eksempel på internationale studier

• IEA Annex 57 
• Internationalt 5 årigt forskningsprojekt
• 45 deltagere fra 19 lande
• Over 80 case studier analyseret 



Designstrategier der nedbringer de indlejrede drivhusgasser

• Brug af træ
• Brug af andre naturlige materialer
• Brug af genbrugte eller genanvendte materialer
• Brug af nye/innovative materialer
• Letvægts konstruktioner
• Optimering af bygningsform
• Mere holdbare løsninger (længere levetider)
• Genbrug af bærende konstruktioner
• Fleksibel design
• Optimering på byggepladsen
• Optimering ved endt levetid
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Designstrategier der nedbringer de indlejrede drivhusgasser

• Brug af træ i bærende konstruktioner
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• Cases fra England (3)
• Murværk
• Stål
• Beton

• Cases fra Sverige (4)
• Beton

30-39%

27-77%



Designstrategier der nedbringer de indlejrede drivhusgasser

• Brug af træ i facader
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• Case fra England (1)
• Murværk

• Case fra Sverige (1)
• Beton

24%

15%



Er træ i byggeri godt for klimaet og miljøet generelt?

• Mange internationale LCA studier viser lavere klimabelastning ved 
træbyggeri sammenlignet med andre løsninger
• Der findes dog også studier som viser det modsatte eller lille forskel

• Danske LCA studier



Klimapåvirkninger fra 60 bygningscases
Materialer og drift samlet over bygningens livscyklus
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BYGNINGERS KLIMAPÅVIRKNING
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger. SBi 
rapport som udkommer i februar 2020. Arbejde udført af SBi for TBST.



Klimapåvirkninger fra 60 bygningscases
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BYGNINGERS KLIMAPÅVIRKNING
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger. SBi 
rapport som udkommer i februar 2020. Arbejde udført af SBi for TBST.



Klimapåvirkninger fra 60 bygningscases
Materialer og drift adskilt over bygningens livscyklus

SBi – 26.10.2020 21

0

2

4

6

8

10

12

14

16

kg
CO

2-
æ

kv
/(

m
2*

år
)

Case-bygninger

Bygningsdele Drift

BYGNINGERS KLIMAPÅVIRKNING
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger. SBi 
rapport som udkommer i februar 2020. Arbejde udført af SBi for TBST.



Klimapåvirkninger fra 60 bygningscases
Materialer og drift adskilt over bygningens livscyklus
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BYGNINGERS KLIMAPÅVIRKNING
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger. SBi 
rapport som udkommer i februar 2020. Arbejde udført af SBi for TBST.
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Hvad betyder anvendelse af 
træ for bygningers 
klimapåvirkning?



Klimapåvirkninger fra 60 bygningscases
Cases med bærende konstruktioner af træ

SBi – 26.10.2020 24

0

2

4

6

8

10

12

14

16

kg
CO

2-
æ

kv
/(

m
2*

år
)

Case-bygninger

Andet Trækonstruktion

BYGNINGERS KLIMAPÅVIRKNING
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger. SBi 
rapport som udkommer i februar 2020. Arbejde udført af SBi for TBST.



Enfamiliehusene i de 60 cases
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Resultater for enfamiliehuse
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Hvad betyder det biogene CO2?
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• Biogent CO2 i træ – LCA 
beregningsreglen (-/+)
• CO2 optag kan inkluderes i 

beregninger ved opførelse (i fase 
A1-A3)

• Potentiel senere udledning af 
biogent CO2 i træ skal  modregnes 
ved endt betragtningsperiode (i fase 
C3-C4)
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Forskellige metoder anvendes
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Potentiale for anvendelse af træ i enfamiliehusene

SBi – 26.10.2020 29

0

2

4

6

8

10

Træ-lav Træ-høj Tung-lav Tung-høj

Klimabelastning: 4 enfamiliehuse

kg
C

O
2-

æ
kv

/(m
2*

år
)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Træ-lav Træ-høj Tung-lav Tung-høj

Klimabelastning – CO2 optag hvis vi 
ser bort fra +/- reglen)



Nyt forskningsprojekt på BUILD: Øget anvendelse af træ i 
byggeri

• Vi beregner efter den gængse metode (DGNB og FBK)
• Vi ser nærmere på datakvalitet, transport mv.
• Vi udforsker andre beregningsmetoder – især for den tidsmæssige 

udledning og optag af træ i byggeri (dynamisk modellering).
• Vi ser på brug af konsekvens LCA på anvendelse af træ i større perspektiv
• Vi ser på projekterne i forhold til absolut bæredygtighed (ambitiøse krav)
• Vi forventer at opbygge en solid viden om miljømæssige fordele (og 

ulemper) ved anvendelse af træ i byggeri 
• Forskning i de næste 3-4 år
• 2 PhD-projekter og forskning udført af fastansatte på BUILD
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