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Greenwashing



1. Klimatsmarta

2. Klimatreglerande

3. Långlivade, lagningsbara

4. Giftfria

Hållbara  material och lösningar är:  



Ekobyggportalen

1. Klimatsmarta lösningar 



Reducerat 

ventilationsbehov - upp 

till 40 %, B Berge 

Mindre 

uppvärmningsbehov

Behagligt 

inomhusklimat

2. Bygg med klimatreglerande material som 

kan mellanlagra fukt och värme 



Tunga
massiva 
konstruktioner

Fåskiktsväggar
Difussionsöppna
lätta 
konstruktioner

Buffertväggar Barriärväggar

•Klimatreglerande

•Hygroskopiska material

•Fuktbuffrande

•Värmemagasinerande
•Robusta

•Lätta att inspektera och 
åtgärda

•Jobbar med naturlagarna

•Lång livslängd

•Diffusionstäta

•Komplexa

•Sårbara

•Jobbar mot
naturlagarna

•Kort livslängd



Passiv energidesign

Orientering, mikoklimat, 
utformning, 
fönsterplacering, 
zonplanering, 
materialval, 
hygrotermiskt trä mm



3.Bygg med långlivade material som går att laga

Granhults kyrka i Småland, 

Sveriges äldsta trähus timrad 

runt 1220



4.Bygg giftfritt

Coctaileffekten



Naturliga byggmaterial



Betongfri cellglasgrund, inga 
köldbryggor klimatsmartare,
isolerande

Grunder utan betong och cellplast

Woodfoundation



Massivträhus med träfiberisolering och 
sunda materialval för huset i stort

Massivträhus i passivhusstandard  
Woodcube HamburgEkohotell i Sydtyrolen, limfritt trä, 

lerputs invändigt



Regelkonstruktioner med växtfiberisolering

Träregelhus med linisolering, 
lerputs invändigt, linoljefärg. 



och större hus med volymelement byggda med 

ekologisk helhetssyn

• Hög andel trä i fasad, stomme, isolering och 
inredning
• Mycket hög andel förnyelsebara råvaror
• Återvinningsbara och återanvändbara 
material prioriterade
• Jobbar med naturkrafterna, inte mot
• Miljövänliga material med mycket låga   
emissioner
• Miljövänliga ytbehandlingar

Grönbo Hyresrätter Piteå



Halmhus



Prefabhus av 

halm, även i 

passivhusstandard

Modcell UK



Hampa



• Lera är ett klimatsmart, naturligt och uråldrigt byggmaterial 
som kan användas i huskonstruktioner på olika sätt.

• Lerjord är en i stort sett obegränsad naturresurs som finns 
överallt där det finns jordbruksmark. Billigt eller till och med 
gratis.

• Lera bidrar till en hälsosam och behaglig inomhusmiljö 
genom sin fuktbuffrande förmåga.  

Lera



Varför inte plastfärg?

Fossil produkt

Många skadliga tillsatser

Statisk, drar till sig smuts

För tät, täpper igen träet

Åldras fult



Färger med mineraliska eller 

växtbaserade bindemedel 



Plastbanta bygget



Några material att särskilt se upp med:

Lim, byggskivor, plaster, fogmassa/skum, träskyddsmedel

Spånskivor och MDF 
innehåller mycket lim 
och avger formaldehyd . 
Välj trä eller limfria 
skivor istället





Giftfritt träskydd
Använd bra virke, tätvuxen  kärnved, fetved, konstruktivt träskydd

och eventuellt giftfri behandling: kiselbehandlat, värmebehandlat, acoya mm



Tack för att ni lyssnat ! Tack för att ni lyssnat!


