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ENVIRONMENTAL IMPACT OF 
CONSTRUCTION MATERIALS
For new buildings in Denmark, the environmental impact related 
to materials is now larger than that from space heating over the 
lifespan of the building.

ISSUES & RISKS
The successful focus on reducing the opera-
tional energy demand of new buildings has 
had unexpected consequences. As the energy 
consumption to heating and ventilation has 
fallen over the last 10 years, the environmental 
impact from the materials has grown larger.

Numerous European studies show that for new 
buildings, the environmental impact from con-
struction materials over the complete life cycle 
of the building, including material consumption 
for maintenance, is larger than the environmen-
tal impact from space heating and ventilation. 

With increasing demands to the environmental 
impact of materials in the markets we operate 
in, C.F. Møller needs to respond proactively.

POLICIES
C.F. Møller will integrate the life cycle analysis 
approach into our architectural design and 

specification work, with the aim of reducing 
the environmental impact of materials for the 
projects we design.

RESULTS FOR 2018
Our first building of cross-laminated timber, 
the Kajstaden Tower apartments in Västerås, 
Sweden, will be completed by the end of 2018, 
and will be Sweden’s tallest timber building.

ACTIVITIES FOR 2019
1. Since timber has a very low environmental 

impact and sequestrates CO2 throughout 
the building lifespan, we will continue our 
innovative work with multi-storey timber 
buildings with cross-laminated timber 
(CLT) and laminated veneer lumber (LVL). 

2. We will develop life cycle analysis tools 
as part of our digital design workflow, so 
that we can start to assess environmental 
impact from early in the design process.

KAJSTADEN TOWER
This new 9 storey timber apartment building 
in Västerås is Sweden’s tallest timber building, 
and is constructed entirely of massive timber. 
The loadbearing walls, floors, beams, balco-
nies and elevator shaft have all been built with 
cross-laminated timber. 

MILJØPÅVIRKNING 
FRA MATERIALER 

Store reduktioner i driftsenergi 

Materialers miljøpåvirkning  
større end 120 års opvarmning  
i nybyggeriet 

Fokus på livscyklusanalyse 

Fokus på træbyggeri 
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På dette tidspunkt udgjorde opvarmning  
den allerstørste del af nye bygningers 
energiforbrug, så det var det naturlige 
udgangspunkt for bygningsreglementets 
regulering af energiforbruget.

I 1977 indføres minimumskrav til 
varmeisolering og en begrænsning af 
glasarealerne. Samtidig indføres en 
varmetabsramme med mulighed for større 
glasarealer i velisolerede bygninger.

Som konsekvens indføres en mere 
helhedsorienteret regulering af  
nye bygningers driftsenergiforbrug  
i bygningsreglementet i 2006  
med baggrund i EU-lovgivning.

Energirammen omfatter nu opvarmning, 
varmt	brugsvand,	overtemperatur/køling	
samt teknik. Vedvarende energiproduktion 
kan medregnes og forbruget vægtes i 
forhold til den anvendte primærenergi. 

Når energirammen skal reduceres i 
så stort omfang, er der behov for en 
mere nuanceret designprocess, hvor 
energibesparelser afvejes i forhold til 
indeklimaet og dagslysforhold.

Der skal fokuseres på arkitekturens 
rumlige og passive egenskaber,  
og der kan tages hensyn til apparaters 
elforbrug for at reducere kølebehovet og 
minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 

TILBAGEBLIK 
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rumlige og passive egenskaber,  
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minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 

Byggematerialer!

•  1970’ernes oliekrise 
•  Varmeforbrug var dominerende 

•  Fokus på varmebesparelser 

•  EU-målsætninger for CO2 
reduktioner 

•  Varmeforbrug fylder 
forholdsvis langt mindre 

•  Fokus på samlet primærenergi 
til bygningsdrift 

•  Primærenergiforbrug reduceret i 
stort omfang 

•  Negative konsekvenser for  
dagslys og indeklima 

•  Behov for at udvide energirammen 
til andre kategorier 

klimastrategi

TILBAGEBLIK…
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TILBAGEBLIK…



Typisk etageboligbyggeri 

• Betonbyggeri  

• BR18-energiramme  

• LCA efter DGNB-metoden

Anlæg (LCA): 4,0 kg CO2/m2.år

Drivhuseffekt

Drift (Be18): 4,0 kg CO2/m2.år

ANLÆG VS. DRIFT
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Traditionel fokus på drift 

• 2020-lavenergiklasse 

• Ikke socioøkonomisk  
rentabel 

• Mange negative 
konsekvenser  

4,0 kg CO2/m2.år

I alt:  8% mindre

3,5 kg CO2/m2.år  15% mindre
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• Ikke socioøkonomisk  
rentabel 

• Mange negative 
konsekvenser  

4,0 kg CO2/m2.år

I alt:  8% mindre

3,5 kg CO2/m2.år  15% mindre

2,0 kg CO2/m2.år   50% mindre

I alt:  25% mindre

Ny fokus on materialer 

• Ureguleret område  

• Træ & CLT istedet for  
beton 

• Giver store CO2-besparelser 
uden ekstraomkostninger

4,0 kg CO2/m2.år

ANLÆG VS. DRIFT

Typisk etageboligbyggeri 

• Betonbyggeri  

• BR18-energiramme  

• LCA efter DGNB-metoden



LCA: LOVKRAV OM 5-10 ÅR

Roadmap 2030  

• 2020-lavenergiklasse 
bliver ikke lovkrav 

• Bredere tilgang inkl.  
LCA/materialer

Sverige: Klimadeklaration  
av byggnader 

• CO2-udslip fra materialers 
produktion  

• Lovkrav på LCA som del af 
BBR fra 2020/21

R O A D M A P      
- Bygningers rolle i den grønne omstilling 

2030 

Rapport 
juni 2017 

FRIVILLIG 

- Oplæg fra byggebranchen 

Rapport 
juni 2018 

BÆREDYGTIGHEDSKLASSE  
I BYGNINGSREGLEMENTET 

RAPPORT 2018:23 
 

 
  

Klimatdeklaration av 
byggnader 

Förslag på metod och regler 

Slutrapport 
 

 

 
  

BR2020 Frivillig 
bæredygtighedsklasse 

• Indkluderer LCA/materialer 

• Samme tilgang som 
lavenergiklasser:  
frivillighed bliver lovkrav



100.000 M2 PÅ TEGNEBRÆDTETFORSKNING & INNOVATION PÅ BYGGEPLADSEN



HSB 2023 JUBILEE PROJECT STOCKHOLM 



TALL TIMBER BUILDING
Tværfagligt forskningsprojekt støttet af FORMAS,  
det svenske forskningsråd for bæredygtig udvikling



KAJSTADEN VÄSTERÅS	
Bygningstype: Boliger	
Bruttoareal:  3.500 kvm 	
Konstruktion:  CLT	
Status:   Færdigt 2019 

Sveriges højeste træhus





• Lodret brand- & lydskel 
• Fire lejligheder pr etage 
• Lejlighedsskel som CLT-dobbeltvæg 
• CLT-etagedæk fra væg til væg 

    



• Fire håndværkere byggede råhuset 
• Hurtig montage - 3 dage pr etage 
• Høj præcision +/- 1-2mm 
• Mekaniske samlinger med skruer 
•    

• CLT til elevatorskakt   

• CNC-fræsning til 
installationer 

•    

• Bevægelige samlinger   

• CLT vægge &  
etagedæk 

•    



I SAMARBEJDE MED MARTINSONS



ÖRNSRO TRÄSTAD	
Bygningstype: Boliger + landskab	
Bruttoareal:  19.000 kvm 	
Konstruktion:  CLT & LVL	
Status:   Byggestart 2019





RÅBYLUND  LUND	
Bygningstype: Boliger	
Bruttoareal:  8.100 kvm 	
Konstruktion:  CLT	
Status:   Konkurrence vundet 2017 
  Byggestart 2019-20





NORRTALJE HAMN	
Bygningstype: Boliger + handel/service	
Bruttoareal:  30.000 kvm (3 etaper)	
Konstruktion:  CLT	
Status:   Byggestart 2019-20





SWAN HOUSING LONDON	
Bygningstype: Boliger	
Bruttoareal:  40.000 kvm 	
Konstruktion:  CLT + hybrid	
Status:   Konkurrence vundet 2017



TRÆBYGGERI 

• Velegnet til boligbyggeri på 
grund af spændvidder og mange 
repetitive rumenheder 

• Omfatter lignende bygningstyper 
fx kollegier, plejehjemme, hoteller 

• Krydslamineret træ (CLT) er 
velegnet til byggeri i 3 -10 etager 

• CLT velegnet til byfortætning og 
transformation, hvor bybilledet 
domineres af bygninger på 4-8 
etager 



ARKITEKTUR

BRAND

LYD

ØKONOMI

FUGT



BRAND 
 	
    

FORDOM	

'Træhuse er  
brandfarlige!’



BRAND 
 	
    

STATUS 

BR18s brandregler 
forskelsbehandler træ  
i forhold til beton og stål

Boliger Beton/stål Træ

1 etage Præaccepterede løsninger: 30 min 

2-4 etager Præaccepterede løsninger: 60 min 

5-15 etager Præaccepterede 
løsninger: 120 min

Komparativ  
analyse  
eller  
Brandteknisk 
dokumentation



BRAND 
 	
    

LØSNINGER 

Brandkrav  
til træ, beton & stål  
skal sidestilles

Præcisering af præaccepterede løsninger for 
træbyggerier i op til 4 etager	

Nye præaccepterede løsninger for træbyggerier  
i 5-8 etager (90 min)	

Fordele ved brug af BR18s certificerede 
brandrådgivere



FUGT	
 	
    

VINTER	

   

SOMMER	

 

FORDOM	

'Det er fugtigt i Danmark 
og træhuse rådner!’



STATUS  

FUGT	
 	
    

VINTER	

   

SOMMER	

 

København Malmø København Malmø

Relativ fugtighed 86 % 88 % 72 % 75 %

Absolut fugtighed 4,2 g/m3  4,2 g/m3 10,2 g/m3  11,8 g/m3

Temperatur 0 oC 0 oC 17 oC 17 oC

Nedbør mm/måned 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm



FUGT	
 	
    

VINTER	

   

STATUS 

Træhuse bliver  
bygget i Danmark 
…og andre lande  
med dårligere udeklima	

UDENDØRS INDENDØRS

REGNSKÆRM

ISOLERING

BÆRENDE	
MASSIVTRÆ

På byggepladsen: 

Velkendte processer 
minimerer 
fugtproblemer

Fugtsikre bygninger: 

Varme konstruktioner 
hvor isolering beskytter 
massivtræet fra fugt & 
kondens



FUGT	
 	
    

VINTER	

   

SOMMER	

 

LØSNINGER 

Behov for 
erfaringsopsamling  
og vidensdeling

Ny vejledning omkring håndtering af  
træelementer på byggepladsen udarbejdes	

Omfatter byggeplads, montage,  
efterventilering og eftertætning af træbyggeri	



LYD	
 	
    

FORDOM	

'Naboer larmer alt for 
meget i træhuse!’

PRÆSKRIPTIVE LØSNINGER	
   



LYD	
 	
    

STATUS 

Der bruges 
veldokumenterede 
løsninger som mere end 
overholder lovkrav

Trækonstruktioner klassificeres som 
lette bygningsdele  

Udvidet bygningakustisk frekvensområde  
skal bruges iht BR18 

Trin- og luftlydskrav  
omfatter flanketransmission  
med krav om lydmåling



LYD	
 	
    

LØSNINGER 

Behov for 
erfaringsopsamling  
og vidensdeling

Nye vejledninger og eksempelsamlinger til  
lyd i træbyggeri udarbejdes	

Behov for fælles tilgang og grænseværdier i 
de Nordiske bygningsreglementer	



ØKONOMI	
 	
    

FORDOM	

'Træhuse koster  
alt for meget  
og risikoen er for store!’



STATUS 

Tidsbesparelser udligner 
ekstraomkostninger  

ØKONOMI	
 	
    

Dokumentationskrav & usikkerheder på 
byggeplads kan give højere priser 

Mindre fundamenter, mindre kraner og  
hurtigere montage reducerer byggetiden 

Besparelser i byggetiden reducerer  
kapital- og finansieringsomkostninger 



LØSNINGER 

Behov for 
erfaringsopsamling  
og vidensdeling

Behov for at minimere risici i hele værdikæden 

SBi Anvisninger med godkendte løsninger og 
detaljer til brand, fugt, lyd, økonomi mv.	

ØKONOMI	
 	
    



FORDOM	

'Træhuse ligner  
norske skihytter!’

ARKITEKTUR	
 	
    



STATUS 

Træ bruges hvor det er 
hensigtsmæssigt 

Skelne mellem: 
Bærende konstruktioner 
Indvendig beklædning  
Udvendig beklædning

ARKITEKTUR	
 	
    



LØSNINGER	

Forsøgsbyggerier  
og demoby i 1:1  
til erfaringsopsamling  
og vidensdeling	

Fokus på byen,  
arkitektur og 
bæredygtighed

1980’erne 
Blangstedgård, Odense

1990’erne 
Egebjerggård, Ballerup

2000’erne 
Bo’01, Malmø

2020’erne 
Træbyen Danmark, ???

ARKITEKTUR	
 	
    



                
                Scan to register! 

 

  August 2018 

 

 
 
 
 

Invitasjon: 
 

Studietur til Trebyen Trondheim fredag 7. september 2018. 
 
Nordic Network for Tall Wood Buildings har gleden av å invitere til studietur til Trebyen Trondheim.  
Trondheim har arbeidet mye for å lykkes med sitt trebyggeri.  En rekke prosjekter er realisert de siste årene. 
Opplegg for turen blir som følger: 
 
8:30  Avreise fra Scandic Lerkendal med felles buss 
9:00 Omvisning på Lilleby, er byfornyelsesprosjekt hvor Veidekke er entreprenør.  Prosjektet 

omfatter et «living-lab» opplegg hvor to identiske bygg reises på samme grund.  Et i tre og et i 
betong. Mer om prosjektet:  http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-
media/temasaker/article24043.ece 

12:00 Felles lunsj 
  
13:00 Trebyen Trondheim foredrag: – Hvordan lykkes med bærekraftig byfornyelse og fortetting?  
 Workshop og spørreundersøkelse. 
14:30 Buss til prosjekter i regi av Trebyen Trondheim – Moholt 50/50 m.fl. 
 http://veidekke.no/prosjekter/article19204.ece 
16:00 Avslutning 
 
 
Selve studieopplegget er gratis, det betyr at du selv betaler kun reise og eventuelt opphold  
(Vi anbefaler Scandic Lerkendal, det gjør det mulig med et uformelt treff torsdag kveld). 
 
Påmelding til:  https://podio.com/webforms/21286288/1475683 
 
  

 

NETVÆRKS-
AKTIVITETER 

Faglige møder omkring 
bæredygtighed, brand mv. 

Studieture til udlandet 

Politisk lobbyarbejde for 
at fjerne barrierer 

Peder Fynholm, TI 
pfy@teknologisk.dk 



 TAK FOR ORDET! 
  
 Rob Marsh 
 Bæredygtighedschef 
 Arkitekt MAA PhD 

 rma@cfmoller.com


