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Miljöer - Skogen och Byggnaden

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus



Trä i byggandet ökar tack vare träets egenskaper…

Egenskaper

Hög hållfasthet i 

förhållande till vikt

Hög bearbetningsgrad

Förnybart

Stor och ökande tillgång

Anisotropt

Resultat

Snabbt byggande

Stabila processer

Arkitektoniskt flexibelt

Binder och lagrar CO2

Buffrande förmåga

Återvinningsbart



…kan trä (interiört) bidra till ytterligare positiva effekter?
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• Hur trämaterial kan 
påverka

– Mönster

– Färg

– Buffring

– Emission

– Uppfattning

– Bearbetbarhet

Påverkan från 
inomhusmiljön

• Inomhusluft

• Ventilation

• Dagsljus/ artificiellt

• Partiklar

• Uppfattning

• Temperatur

• Ljud

• Näringsintag
• Metabolism
• Träning
• Vatten/ saltbalans
• ……

Fysisk 
hälsa

• Stress/ ångest
• Droger/ alkohol
• Obalans i substanser
• Relationer
• ….

Psykisk 
hälsa

• Bekräftelse
• Sammanhang
• Tillhörighet
• ….

Social 
hälsa

WHO: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”



Många uppfattar interiört trä som positivt och ser gärna mer av det inomhus

• Trä passar min inredningsstil
• Trä i interiörer är vackert och visuellt 

tilltalande
• Trä gör rummet ljust och luftigt
• Trä interiört är varmt
• Trä passar med andra material

 

Källa: Bioinnovation, 2017; Planet ark, 2017, Svenskt Trä, 2016



Trä interiört bidrar till att förstärka en positiv inställning till stilar



BRA INOMHUSMILJÖ

OCH VILKEN ROLL KAN 
TRÄ HA?



NATUREN SOM VY 
OCH UTSIKT



Flertal studier visar vikten av naturliga miljöer i 
blickfånget

• Mindre upplevd smärta, tidigare 
utskrivning (Ulrich, 1984)

• Ökad smärttröskel (Tse, Ng, Chung 
and Wong, 2002). 

• Lägre puls och blodtryck (Ulrich, 
Simons and Miles, 2003) 

• Snabbare återhämtning, viss upplevd 
smärta och välbefinnande (Wang, 
Anthony and Kuo, 2014)

• Bilder av vatten och träd, öppna 
landskap är lugnande



Restorativ effekt av trä – laboratorieexperiement

• Fyra inredninger
- Träytor
- Gröna växter
- Vita ytor

• Resultat
- Trä har en stressreducerende effekt
- Kan bidra till snabbare återhämtning efter 

mentalt krävande uppgifter (restitution)



DAGSLJUS



Naturligt ljus - allmänt

• Hormonnivåer
– Vitamin D ökar med ökad dagsljus -> blodtryck, risk för 

cancer, hjärtsjukdomar, ökad serotonin = välbefinnande 
(Kaufmann, 2009; Landsdowne and Provost, 1998; 
Lambert et al, 2002) 

• Välbefinnande
– Allmänt bättre välbefinnande (Denissen et al, 2008)
– Mer dagsljus (30 min i 3000 lux) jämfört med mindre 

(under 100 lux) Kaida, et al, 2007.

• Dygnsrytm
– Tillgång till ljus minskar stress (Boyce, Hunter and 

Howlette, 2003)



Taktil uppfattning



Wood2New – Undersökning av taktil och haptisk påverkan av olika 
material och olika temperatur – Generell bedömning

Källa: Wood2New, Truskaller, 2017

hand
23°C
comfortable touch

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T
C

SxnchO
V
L

OUS
OOS
OOC

OUVS
LUS
LOS
LOB

LUVS
AaUS
AsOS

AaUVS

0 1≤

hand
28°C
comfortable touch

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T
C

SxnchO
V
L

OUS
OOS
OOC

OUVS
LUS
LOS
LOB

LUVS
AaUS
AsOS

AaUVS

0 1≤

hand
18°C
comfortable touch

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T
C

SxnchO
V
L

OUS
OOS
OOC

OUVS
LUS
LOS
LOB

LUVS
AaUS
AsOS

AaUVS

0 1≤

%

Non wooden material
wooden materialNo sweating

23°C 28°C18°C

comfortable
uncomfortable

Trä uppfattas som varmt, behagligt vid olika 
temperaturer och med olika ytstrukturer



Relativ fuktighet och temperatur 
har en stor påverkan på 
inomhusklimatet



Påverkan av relativ fuktighet och temperatur på inomhusklimatet –
optimalt område
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Trämaterialets inneboende egenskaper 
låg värmekonduktivitet, hög värmekapacitet och hygroskopitet bidrar till 
inomhusklimatet

Källa: Wood2New, Vahtikari, 2017



Obehandlat trä har Goda till Utmärkta egenskaper avseende buffringskapacitet, ...

Källa: Wood2New – WP2 - Vahtikari, 2017



Trä kan hålla kvar värmen i form av fukt

• Beräknat  74,6 kWh/m2/år 

• Uppmätt     49,2 kWh/m2/år

•

Dubbla värdeskapande händelser

• Utjämning av RH

• Energibesparing

Strandparken Sundbyberg, Stockholm 



…i praktiken skulle en träpanel kunna fungera som en värmeväxlare
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Källa: Wood2New- WP2, Nore, 2017



Partiklar, luftmiljö och 
materialval påverkar hur vi mår 
i våra rum/ lokaler



Faktorer som påverkar Indoor Air Quality (IAQ)
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Källa Substans

Extern faktor

Utomhusluft partiklar

Jord Radon, VOC

Vatten VOC, sporer

Mänsklig aktivitet

Människa och djur CO2, ånga, lukt

(värme) energi CO, CO2, NOX, ånga, damm

Tobak Aldehyder, nikotin, nitrosamin

hushåll VOC, SVOC

GDS VOC, SVOC, damm, metall

Material

Byggmaterial VOC, SVOC, asbest

Möblemang VOC



Inomhusklimatet i 
13 nybyggda hus, 
boendes upplevelse och 
medicinska status



Initialt negativa värden utjämnade 
över tid, och istället positiva 
upplevelser 

• VOC och Formaldehyd 
• Byggmaterial, boendes livsstil 

och möblering påverkar
• Hälsostatus hög och positiv 

under hela perioden
• Egenbedömningen av hälsa 
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http://www.wood2new.org/


Sammanfattning

• Varmt och behagligt - Taktila egenskaper

• God inomhusmiljö - Mönster och struktur

• Påverka inomhusklimatet - Ytstruktur

• Energieffektivt - Öppet och poröst

35



Skogen och trä kan vara en möjliggörare för en hållbarare framtid
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Bygg med trä - för hälsans skull!

Tomas Nord, LiU



www.liu.se

Tack för uppmärksamheten
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