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FÖRORD 
Föreliggande rapport har utförts i avsikt att sammanfatta dagens kun-
skap och åsikter om utomhusfasader av i första hand gran och tall. 
Studien är till största delen en litteraturstudie, men även undersök-
ningar som är gjorda i anslutning till arbetet med denna rapport finns 
redovisade i rapporten. Fokus i rapporten är materialval, konstruktion 
och ytbehandling och hur dessa aspekter samverkar och därmed påver-
kar fasadens underhåll och livslängd. För att få in 
marknadsperspektivet i studien har en mindre marknadsundersökning 
genomförts där olika aktörer relaterade till träfasader har intervjuats. 
Slutligen berörs återvinningsaspekten för trä i allmänhet och målade 
och impregnerade fasader i synnerhet. Rapporten i sin helhet är avsedd 
att utgöra underlag för den fortsatta forskningen vid Linnéuniversite-
tet inom området. 

Rapporten har tillkommit tack vare att ekonomiska medel ställts till 
förfogande via Växjö universitets (numera Linnéuniversitetet) s.k. te-
mamedel. 

Studien är en del av det övergripande projektet Trä för utomhusan-
vändning ovan mark som har pågått vid universitetet sedan slutet av 
1990-talet. 

 

Växjö i november 2011  

Dick Sandberg 
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SAMMANFATTNING 
Sammanfattning 
Den utvändiga fasaden ska ge byggnaden ett uttryck genom utform-
ning och kulör. Fasaden ska också skydda de isolerande skikten i 
väggen från yttre påverkan. Dessa funktioner kan uppfyllas av i stort 
sett alla material. Om trä ska trä vara konkurrenskraftigt måste trä-
materialet, fasadkonstruktionen och ytbehandlingssystemet väljas och 
samverka på ett sådant sätt att fasaden får en lång livslängd med litet 
och lågt underhåll. Därigenom blir träfasaden ekonomiskt och este-
tiskt attraktiv för brukaren i vid mening. 

Denna studie belyser kunskapsfronten för utomhusanvändning av träs-
lagen tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L. Karst.) ovan 
mark. Specifikt studeras användning i fasader utifrån aspekterna 
materialval, fasadkonstruktion, ytbehandling samt återvinning.  

Marknaden efterfrågar träfasadsystem. De behov som marknadens 
aktörer, dvs. byggherrar, fastighetsförvaltare, arkitekter, konstruktörer, 
stomleverantörer, entreprenörer och representanter för småhusindu-
strin, framhäver kan sammanfattas i följande punkter: 

• Behov av specificerad livslängd och givna tidsintervall för un-
derhåll av träfasader. (Ska vara i nivå med konkurrerande 
material) 

• Det är önskvärt att leverantören av ett fasadsystem ikläder sig 
ett långsiktigt ansvar för underhåll. 

• Flexibilitet, leverantören ska kunna byta ut eller renovera fasa-
den vid behov. 
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• Byggkrav, träfasadmaterial måste kunna samverka med andra, 
speciellt brandklassade, material. 

• Fasadsystem skall vara utseendemässigt attraktivt. 

Den primära marknaden för nya fasadsystem bör vara flerbostadshus, 
men inte nödvändigtvis flerbostadshus av trä. Fokus ska ligga på fasad-
systemets flexibilitet i arkitektoniskt uttryck och i relation till andra 
material och system. Nybyggnation är viktigt, men miljonprogrammet, 
renovering och tillbyggnad (ROT) samt energieffektivisering är också 
viktiga områden.  

Den svenska marknaden är liten (idag ca. 70 000 m3 trä för fasader), 
men bör inledningsvis ändå prioriteras och därefter de nordiska län-
derna, samt Schweiz, Österrike och Tyskland.  

I litteraturen beskrivs mer eller mindre välgrundade rekommendation-
er för att förlänga träfasaders livslängd och öka dess underhålls-
intervall. Vissa av rekommendationerna är dock direkt motstridiga.  

När aspekterna materialval, fasadkonstruktion och ytbehandling stu-
deras finns det många detaljer som har betydelse för träfasadens 
beständighet. Det är svårt att sära ut de mest väsentliga faktorerna, 
men utan att ta hänsyn till aspekter som kostnader, tillgång, eller 
andra av praktiskt karaktär viktiga faktorer kan följande nyckelfaktorer 
identifieras för en miljöriktig och beständig fasad av tall eller gran: 

Materialval 

• Hög andel kärnved, helst uteslutande kärnved 
• Virket ska ha stående årsringar 

Hantering från skog till fasad 

• Hanteringen ska utföras så att virket inte får mekaniska ska-
dor, får mikrobiella angrepp, eller blir uppfuktat eller 
nedsmutsat, dvs. snabb och rätt hantering, samt god emballe-
ring. 
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Konstruktion 

• Från marken – fasaden ska börja minst 30 cm ovan marken. 

• Ventilation – utforma fasadbeklädnaden så att fukt snabbt kan 
torka ut. Ventilera utrymmet bakom fasaden vilket är ett en-
kelt sätt för att möjliggöra detta. 

• Vattenavrinning – inga horisontella ytor.  

• Flexibilitet – ska gälla både konstruktion och arkitektoniskt 
utförande. Fasadsystem som kan ”hängas på” befintliga bygg-
nader efterfrågas. 

Ytbehandling 

• Förseglat ändträ – försegling av ändträytor för att förhindra 
fuktupptagning i träet är helt avgörande för trämaterialets livs-
längd. Spikning kan öppna nya ändträytor och bör därmed 
utföras omsorgsfullt och med eftertanke. 

• Rundade virkeskanter – ger bättre täckförmåga hos färgen och 
minskar risk för mekaniska skador på fasadbrädorna. 

• Val av ytbehandling – spelar en nyckelroll för fasadens pre-
standa. En träfasad ska levereras som en del av ett komplett 
underhållspaket. 

För ytbehandling finns idag många tillämpningar där nanotekniken 
utnyttjas för att skapa mervärde hos en yta jämfört med vad dagens 
mer traditionella produkter kan erbjuda. Nanobaserade ytbehandlings-
produkter marknadsförs redan idag och där uppges de göra ytor 
smuts- och vattenavvisande, förhindra påväxt av alger, svamp och 
mossa, förbättra UV- och temperaturresistensen och kulörbeständig-
heten, förbättra rep- och nötningståligheten, samt ha antigraffiti 
egenskaper etc. De flesta produkterna är dock nya och för en del finns 
därför frågetecken vad gäller t.ex. långtidsprestanda och teknisk livs-
längd, underhållbarhet och därmed sammanhängande ekonomi sett ur 
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ett livscykelperspektiv för den produkt eller system där ytbehandlingen 
utgör bara en del. 

En kostnadsanalys som genomförts i studien gör bedömningen att nya 
nanoteknikbaserade ytbehandlingssystem skulle kunna ge som mest en 
reduktion av underhållskostnaderna med 15 %. Antagandet är då att 
fasadrengöring behöver göras vart femte eller sjunde år då traditionella 
målningssystem används. 

Återvunnet trä från träfasader definieras enligt Svensk standard som 
trädbränsle och benämns generellt för returträ eller när materialet är i 
finfördelad form för returflis.  

Ett stort problem med att återvinna energin från returträ är att en del 
av materialet är behandlat på något sätt, t.ex. impregnerat med trä-
skyddsmedel, ytbehandlat eller innehåller andra konstruktionsdelar av 
t.ex. plast eller metall. Returflis är ett utmärkt bränsle för energiåter-
vinning förutsatt att anläggningen har tillräcklig rökgasrening och att 
askan hanteras på ett korrekt sätt. Ett problem idag är vad som ska ske 
med förorenad askan då den klassas som farligt avfall och därmed inte 
kan återföras till skogen. Om halterna av tungmetaller inte är för höga 
kan askan användas som täck- och fyllmaterial annars måste askan gå 
till deponi.  

En bättre källsortering och översyn av regelverk skulle dessutom kunna 
leda till att det renare returträet skulle kunna eldas i konventionella 
biobränslepannor medan den förorenade andelen då skulle eldas sepa-
rat. 
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ABSTRACT 
EXTERNAL WOODEN FAÇADES −  

THE INFLUENCE OF THE CHOICE OF MATERIAL, 
DESIGN AND SURFACE TREATMENT ON THE 

DURABILITY OF FAÇADES OF SPRUCE AND PINE 

 

Dick Sandberg  
Editor 

 
 

The external façade must give expression to a building through both 
design and colour, and it must also protect the insulating layers in the 
wall from external influences. These functions can be fulfilled by al-
most all materials. If wood is to be competitive in this context, the 
wood material, the façade design and the surface treatment system 
must be chosen and interact in such a way that the façade is given a 
long life with little need for maintenance. A wooden façade will then 
in a broad sense be both economically and aesthetically attractive for 
the user. 

This study illustrates the state of knowledge regarding the outdoor use 
of pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies L. Karst.) facings 
above ground. Specifically, it deals with the use of wooden facings 
with regard to the choice of material, façade design, surface treatment 
and recycling. The market demands wooden facing systems, and the 
requirements emphasized by the actors on the market, e.g. the build-
ers, real estate administrators, architects, designers, frame suppliers, 
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contractors and representatives for the single-family timber housing 
industry can be summed up as follows: 

• There must be a specified life-time and given time intervals 
for maintenance of the wooden facings. (Shall be similar to 
those of competitive materials) 

• The supplier of the facing system should shoulder the long-
term responsibility for its maintenance. 

• Flexibility, the supplier shall be able to replace or renovate the 
facings when necessary. 

• Building requirements, the wooden facing materials must be 
able to interact with other, specially fire-classified, materials. 

• The facing system shall have an attractive appearance. 

The primary market for the new facing systems should be multi-family 
houses but not necessarily multi-family houses of wood. The focus 
shall lie in the flexibility of the facing system in architectural expres-
sion, and in relation to other materials and systems. New building is 
important, but the million program, renovation and additions (ROT) 
and greater energy efficiency are also important spheres. 

The Swedish market is small (currently ca. 70 000 m3 wood for fa-
çades), but it should nevertheless be given priority before the Nordic 
countries, and thereafter Switzerland, Austria and Germany. The lit-
erature describes more or less well-founded recommendations for 
prolonging the life of wooden facing materials and extending their 
maintenance intervals, although some of the recommendations are 
directly conflicting. 

Many details relating to materials choice, façade design and surface 
treatment are important for the durability of wooden facings. It is dif-
ficult to separate the most important factors, but without taking into 
consideration aspects such as costs, availability and other factors of a 
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practical nature, the following key factors can be identified as important 
for an environmentally correct and durable façade of pinewood or spruce: 

Choice of material 

• The wood shall have a high proportion of heartwood, prefera-
bly exclusively heartwood 

• The wood shall have vertical annual rings. 

Handling from forest to the façade 

• The wood shall be handled so that it does not suffer mechani-
cal damage or microbial attack, or become wet or soiled, i.e. a 
rapid and correct handling with good packaging. 

Design 

• The façade shall start at least 30 cm above the ground level. 

• The façade shall be ventilated so that moisture can rapidly dry 
out. Ventilation of the space behind the facing is an easy way 
of achieving this. 

• Water run-off – no horizontal surfaces. 

• Flexibility –both in the construction and in the architectural 
design. There is a demand for facing systems which can be 
simply “hung onto” existing buildings. 

Surface treatment 

• Sealed end-grain sections – sealing of the end-grain surface to 
prevent moisture absorption into the wood is decisive for the 
life-time of the wood material. Nailing can open up new end-
grain surfaces and should thus be carried out carefully and only 
after due consideration. 

• Rounded edges – increase the covering ability of paint and re-
duce the risk of mechanical damage to the facing boards. 
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• Choice of surface treatment – vital for the performance of the 
facings. The wooden facings shall be delivered as part of the 
complete maintenance package. 

Nowadays there are many types of surface treatment where nano-
technology is used to create an added value in a surface compared with 
what the more traditional products can offer. Nano-based surface-
treatment products are already on the market, and they are said to 
make the surfaces dirt- and water-repellent, to prevent the growth of 
algae, fungi and moss, to improve UV- and temperature-resistance 
and colour permanence, to improve scratch- and abrasion-resistance, 
and to have anti-graffiti qualities etc. However, most of these products 
are new and for some of them there are still question marks with re-
gard to their long-term performance and technical life-time, as well as 
their serviceability and thereto related economy seen from a life-cycle 
perspective for the product or system for which the surface treatment 
constitutes only a part. 

A cost analysis carried out as a part of the study makes the assessment 
that the new nano-technology-based surface-treatment systems could 
lead at most to a reduction of 15 %. in maintenance costs. The as-
sumption is then that the façade needs to be cleaned every fifth or 
seventh year when a traditional painting system is used. 

According to the Swedish Standard, recovered wood from a wooden 
façade is defined as tree fuel and is generally designated recycled wood 
or, when the material is in a disintegrated form, as recycled chips, 

There is a major problem in recovering energy from recycled wood 
when a part of the material has been treated in some way, e.g. impreg-
nated with a wood-protection agent or surface-treated, or when it 
contains other design components of e.g. plastic or metal. Recycled 
chips are a very good fuel for energy recovery provided the plant has 
adequate flue-gas cleaning and the ash is handled in a correct manner. 
Contaminated ash constitutes a problem, since it is classified as dan-
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gerous waste and cannot therefore be returned to the forest. If the 
content of heavy metals is not too high, the ash can be used as a cover-
ing and filling material. Otherwise, the ash must be deposited as 
landfill. A better sorting of household waste and an overhaul of the 
regulations would mean that the cleaned recycled wood could be 
burned in conventional biofuel boilers and that the contaminated por-
tion could be burned separately.  
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Ett hinder för att bygga flerbostadshus i trä är byggherrarnas och för-
valtarnas rädsla för ökade underhållskostnader på grund av att trä inte 
förväntas ha den beständighet som andra material har. Speciellt und-
viks träfasader eftersom man menar att dessa måste målas om alltför 
ofta. Underhållskostnaderna upplevs därför som höga för hus uppförda 
med träfasader jämfört med andra fasadmaterial.  

Genom att använda rätt träslag och rätt kvalitet vet vi att trä kan vara 
mycket beständigt och att underhållskostnaderna inte behöver vara 
högre än för andra byggnadsmaterial, men det krävs att virket väljs, 
hanteras, bearbetas, monteras och ytbehandlas rätt från avverkningen i 
skogen tills det sitter på sin plats i det färdiga huset. Felaktigt urval i 
skogen och felaktigt hanterat kan trä dock bli missfärgat, sprucket och 
nerbrutet av mikroorganismer.  

För att öka användningen av trä i olika konstruktioner har fokus varit 
att förlänga livslängden. Traditionellt valdes beständigt virke ut redan i 
skogen, men i och med mekaniseringen av skogsbruket har trä blivit 
mer av en bulkvara. På sågverken används idag i de flesta fall sorte-
ringsregler som inte tar hänsyn till beständighet. Eftersom allt trä i 
stort sett hanteras på samma sätt, har man i stället försökt att hitta 
impregneringsmetoder och färgsystem som ökar livslängden. Många 
av dessa behandlingar har visat sig vara mycket effektiva, men också 
mer eller mindre miljöfarliga vilket gör att användningen nu begränsas 
av regler bl.a. från EU. Som en effekt av detta har miljövänliga och 
beständiga trämaterial blivit allt mer efterfrågade. 
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1.2 Syfte med studien 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad användning av svenskt 
trä i utomhusapplikationer.  

Målet med förliggande rapport är att få en helhetsbild av kunskaps-
fronten inom området trä i utomhusfasader och då speciellt fasader av 
gran och tall. Studien ska även utgöra en kunskapsbas för fortsatta 
arbeten inom området trä i utomhusanvändning. 

Det långsiktiga målet är att sågverken eller anndra leverantörer genom 
rätt virkesval och virkeshantering ska kunna leverera ett beständigt och 
miljöriktigt virke som målats med anpassat färgsystem för användning 
utomhus. Trä i användning ovan utomhus ovan mark ska inte behöva 
tryckimpregneras med fördyrande kemiska medel, vilka i många fall 
även är tvivelaktiga ur miljöhänsyn såväl under produktionsfasen som i 
brukar- och destruktionsfasen. 

1.3 Rapportens upplägg 
Studien som behandlar såväl gran som tall, har avgränsats för att en-
bart gälla virkets beständighet ovan mark. Detta eftersom det är väl 
känt att båda trädslagen har låg beständighet i fuktiga miljöer och spe-
ciellt i markkontakt. 

Genom studien vill vi samla den genom åren framvuxna erfarenheten 
om hur tall och gran ska användas i olika utomhusapplikationer och 
vilket trä som, med avseende på olika mätbara ved- och virkesegen-
skaper, lämpar sig för utomhussnickerier ovan mark. Studien har 
kompletterats med en marknadsundersökning för att ta reda på vilka 
behov marknaden har idag. Denna studie presenteras i kapitel 2. I 
kapitel 3 ges en grundlig genomlysning av olika nedbrytningsmekanis-
ker för trä. Inverkan av konstruktionen och ytbehandlingen på 
träfasaders beständighet och livslängd beskrivs i kapitel 4 och 5. I ka-
pitel 5 beskrivs också några nya typer av ytbehandlingssystem som kan 
bli aktuella för träfasader i framtiden. I samband med detta presenteras 
en ekonomisk totalkostnadsmodell som exemplifieras med en bedöm-



 3 

ning av den kostnadsbesparing som kan göras genom användning av 
nanoteknikbaserade färgsystem. Slutligen ges en redogörelse för de 
aspekter som har betydelse för träfasaders återvinning.  

I studien berörs den arkitektoniska utformningen av träfasader endast 
ytligt. De brandtekniska aspekterna på en träfasad, samt systemet fa-
sad, vägg/stomme och inneklimat berörs endast i undantagsfall i 
studien. 

Det finns ett flertal bra handledningar för såväl träfasader i sin helhet 
som specifikt för trämaterialval, konstruktion och ytbehandling av 
fasader till vilka vi rekommenderar för fördjupade studier. Några ex-
empel på sådan litteratur är: 

• Färgen på Huset (Fridell Anter & Svedmyr, 2003) 
• Handbok om Träfasader (Pousette et al., 2007) 
• Måla rätt utomhus (Sveff, 2004) 
• Træfacader – udvendige bræddebeklædninger. (Lund 

Johansen, 2008) 
• External timber claddings (Hislop, 2000) 
• Praxis: Holzfassaden- Material, Planung, Ausführung (Gab-

riel, 2010) 
• Trä som byggnadsmaterial: tekniska anvisningar. (Thörnqvist 

et al., 2008) 
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2 MARKNADEN FÖR 
TRÄFASADSYSTEM  

2.1 Introduktion 
Denna inledande studie av behov och marknad för utvändiga fasadsy-
stem i trä baseras på ett antal intervjuer med olika aktörer i trä-, bygg- 
och bostadsbranschen. Intrycket från dessa intervjuer är främst att det 
finns ett starkt behov av att utveckla fasadsystem i trä. Inget system är 
idag fullt tillfredsställande och behoven kan sammanfattas: 

• Underhållsfrågan, dvs. behov av underhåll och tidsintervall för 
dessa, är övergripande och har hög prioritet. 

• Ett önskemål från bl.a. byggherrar är att leverantören ikläder 
sig ett långsiktigt ansvar för underhållet av fasaden. Formerna 
för den ekonomiska ersättningen för ett sådant åttagande är 
ännu inte utvecklade. 

• Med detta följer att flexibilitet eftersträvas, dvs. att leverantö-
ren lätt kan byta ut eller renovera det uppsatta fasadsystemet. 

• Den arkitektoniska utformningen är viktig; ett nytt fasadsy-
stem skall vara utseendemässigt attraktivt. 

• Man får också uppmärksamma byggkraven, främst brandskyd-
det. Träfasadmaterial, i vilken form det än är, måste kunna 
samverka med andra brandklassade material. 

Behoven vad avser fasadsystem varierar beroende av miljö och bygg-
nadstyp. Småhus är idag inte högsta prioritet. För nybyggnation av 
flerbostadshus är det väsentligt i vilken miljö byggandet sker. Storstä-
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der kräver en typ av lösningar som med säkerhet skiljer sig från mot-
svarande i mindre städer och på landsbygden. 

De idéer som framkommit under intervjuarbetet visar på en stor 
spännvid, alltifrån traditionella träfasader till fasader av fiberskivor.  

2.1.1 Ansatsen  

Den teoretiska utgångspunkten är dels evolutionär ekonomi, dvs. tek-
nik, marknad och institutioner och samspelet dem emellan (jfr 
Beinhocker, 2006), dels aktionsforskning, dvs. vi går inte bara in som 
forskare utan också som aktörer med syfte att via aktivt deltagande 
realisera processer (jfr Gilmore et al., 1986; Burns, 2007). Den teore-
tiska utgångspunken finns med som bakomliggande struktur, men 
diskuteras inte explicit i denna studie.  

Metodiken är i huvudsak kvalitativ, dvs. litteratur- och webbsökning, 
samt framför allt intervjuer med aktörer i branschen. Intervjuerna är 
genomförda i samtalsform och varje aktör som intervjuades fick sig 
tillsänt bakgrundsmaterial ca. två veckor i förväg. Intervjusvaren är 
anonymiserade för att underlätta ”friheten” i intervjusituationen, dvs. 
vi är intresserade av den intervjuades branschbedömning och inte av 
företagets eller organisationens ståndpunkter i olika frågor. Intervjuer-
na finns dokumenterade i skriftlig form, men dokumentationen är inte 
genomläst och godkänd av respektive intervjuad person.  
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2.2 Resultat  

2.2.1 Vad menar vi med ett fasadsystem? 

Ett fasadsystem är en produkt, men också allt som hör till dess pro-
duktion, montage och underhåll.  

Traditionellt är utgångspunkten att ytterväggen har ett antal (separata) 
funktioner: en skiva begränsar rummet; en folie svarar för tätningen; 
ett fibermaterial svarar för isoleringen; en fasad svarar för husets utse-
ende samt skydd mot väder och vind.  

Systembegreppet innehåller ett stort mått av prefab, t.ex. ytbehand-
ling, underhåll, dokumentation och information om demontering och 
återvinning. 

Ett fasadsystem ska inte endast hantera funktioner i en snäv bemär-
kelse. En viktig aspekt på ett nytt fasadsystem är kunnandet och 
detaljlösningar i olika varianter, speciellt kring fönster och hörn. Ett 
nytt fasadsystem måste fungera ihop med andra material och inte vara 
bundet till ett eller vissa byggsystem och ett nytt fasadsystem av trä 
måste kunna klä väggar av andra material, t.ex. betongväggar. Det 
innebär att ett nytt fasadsystem ska vara ett öppet system (t.ex. Masonite 
Flexibla Byggsystem – Industriell Konstruktiv Samverkan; 
www.mfbmiks.se). Erfarenhetsmässigt vet man att öppna system är 
problematiska ur ett upphandlingsperspektiv. Detta kan lösas genom 
affärs- eller systemutveckling, alternativt organisations-utveckling. 

Det finns en önskan hos arkitekter att låta stomme och ytskikt (fasad) 
vara samma sak, som t.ex. i massivträsystemen där reglar läggs tätt för 
en slankare och synlig konstruktion. Företag med totalansvar (t.ex. 
Moelven) har här inte satsat på fasadsystem utan istället satsat på mo-
dulsystem (förmodligen ett ganska slutet sådant). Fördelen med det är 
att det ger möjlighet att lösa problemen med relationen trä-andra 
material inom företagets organisation. 

http://www.mfbmiks.se/
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Ett nytt fasadsystem bör i nuläget ses som ett väggelement alternativt 
en komponent och avgränsningen till vägg bör än så länge vara öppen.  

2.2.2 Träfasadsystem på marknaden 

En snabb genomgång av de senaste decenniernas svenska moderna 
träbyggande (se t.ex. Erikson, 2007) indikerar en relativt stark tendens 
att flerbostadshus byggda med modern träbyggnadsteknik har putsade 
fasader. Fibercementskivor i kombination med brandimpregnerad 
träpanel förekommer också (t.ex. bostadsrättsföreningen Räven, 
Solna). Under de senaste åren har limträpanel kommit som fasad-
material i flerbostadshus (t.ex. Inre Hamnen, Sundsvall) och 
butikslokaler (t.ex. Solbacken, Skellefteå). Andra byggnader uppvisar 
stor variation i fasadmaterial/-system (t.ex. kontor och laboratorium 
vid Värö bruk som har en fasad i behandlad lärkpanel och glas). 

Det finns ett antal olika typer av fasadmaterial baserade på trä varav de 
vanligast förekommande är den traditionella fasadpanelen i massivt 
trä. Många småhustillverkare använder fasadpanel, utan att för den 
skull ha utarbetat speciella fasadsystem. Fasadpanelen tillverkas av 
sågverk och säljs vidare direkt eller via bygghandel, till småhustillver-
kare, ROT-sektorn eller andra användare. Fullsortimentsleverantörer 
blir alltmer vanliga, t.ex. Moelven, Derome, Martinsons och Setra. 
Dessa företag säljer en produkt och man önskar också sälja funktion-
alitet.  

I förhållande till andra fasadmaterial finns problem med träets bestän-
dighet. För ca 20 år sedan utvecklades Kaunapanelen som ett sätt att 
förbättra fasadpanelens konkurrenskraft visavi andra fasadmaterial 
med krav på leverantörer (egentligen krav på materialflödet), certifie-
ring och kontroll av kaunaproducenter via föreningen Svenskt 
kvalitetsträ ekonomisk förening. Kaunapanelen lyckades dock inte på 
marknaden; framför allt beroende på att man inte kunde garantera 
krav och certifiering och att den var för dyr. Behovet av uppgradering 
av i första hand materialet för fasadpanel kvarstår alltså.  
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Träbaserade skivmaterial är också vanligt förekommande som fasad-
material. Här avses i första hand skivor som till största delen består av 
trä i någon form, dvs. fibrer, spån, träflis eller massivt trä. Träet kan 
kompleteras med andra material för att uppnå förbättrade egenskaper 
t.ex. ökat brandmotstånd. 

Plywood har funnits på marknaden i över hundra år och är som sågade 
trävaror, en internationell handelsvara. Plywood har en rad använd-
ningsområden, varav utomhusfasad är ett. Plywood för fasader 
tillverkas bl.a. av UPM (www.upm.com) för leverans direkt till kund, 
bygghandeln eller andra distributörer (t.ex. http://europlywood.com). 
Genomgående är att de tillverkande och distribuerande företagens 
affärsmodeller utgår från produkt och att produktegenskaperna kan 
garanteras givet vissa förutsättningar. Speciellt infästningar och klimat 
är viktiga egenskaper för den svenska marknaden. Företagen vill gärna 
tala om funktionalitet men är i praktiken endast leverantör av bygg-
material.    

Fasader med flerskiktskiva, t.ex. treskiktskivor, har funnits sedan 
1990-talet på den europeiska marknaden, både i bärande konstrukt-
ioner och som fasadmaterial. På den svenska marknaden finns 
treskiktsskivan som fasad på Trähus 2001 i Malmö. Den är av norr-
ländsk kärnfuru och är levererades av det numera nedlagda företaget 
WOW Flooring AB i Bräcke.  

Treskiktsskivan på Trähus 2001 kännetecknas av följande: 

• Tre skikt sågat virke som limmats korsvis, med ett lim för ut-
omhusbruk. 

• Yttre skikt av utvald kärnfuru. 
• Borstad yta för att ge en struktur. 
• Frästa och spårade kanter i vertikala sidor och försedd med 

droppnäsa och avfasning på horisontella sidor. 

http://www.upm.com/
http://europlywood.com/
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• Grundmålning med lösningsmedelsbaserad alkydfärg och 
slutbehandlad industriellt enligt Kaunakonceptet. Även kan-
terna har målats. 

• Snabbt monteringssystem med både osynliga fogar och ex-
pansionsfogar. 

Mediehuset i Växjö har flerskiktskiva som ett av flera fasadmaterial 
(Wiwood AB som leverantör). Affärsmodellen rör sig kring produkt 
och pris och är ett exempel på att små företag kan klara produktut-
veckling och affärsutveckling. De problem som tidigare fanns vad 
gäller flerskiktsskivans beständighet (t.ex. målning) har förbättrats i 
viss mån.  

Fasader med cementbunden spånskiva kan tillverkas genomfärgade 
och lackerade för olika ändamål, t.ex. nybyggnad och renovering med 
speciella kravpå brand- och fuktbeständighet. Cembrit 
(www.cembrit.se) är en av Europas ledande företag inom fibercement. 
Affärsidén avser inte bara produkt utan även funktion, dock inte in-
kluderat underhåll. Företaget utvecklar fibercementteknologin 
tillsammans med arkitekter och konstruktörer. Därutöver finns Front-
line fibercement (www.ivarssonsverige.se) med ett liknande koncept.  

Breddlimmat massivt trä s.k. limfog har börjat komma som fasad-
material. Limträtillverkaren Martinsons som tillverkar och 
markandsför konstruktionssystem av limträ (pelar-balksystem) har 
även tagit fram en fasadbräda inom limträkonceptet. En fördel med 
limträpanel är att man kan leverera långa längder så att skarvning kan 
undvikas, vilket ger enhetlighet och släthet, samt minskar risken för 
fuktupptagning. Man har en uttalad idé om att nyskapa komponenter 
och färdiga funktionslösningar. Ett exempel är den limträpanel som 
täcker det sex våningar höga bostadshuset vid Älvsbacka Strand i Skel-
lefteå. I samarbete med Bygg i Trä AB (www.burtrask.org) och 
Riksbyggen har White Arkitekter (www.white.se), Martinsons Bygg-
system AB och Lindbäcks Bygg AB tagit initiativ till en långt gången 
prefabricering. Limträpanel är ett bra exempel på en relativt fram-

http://www.cembrit.se/
http://www.ivarssonsverige.se)/
http://www.burtrask.org/
http://www.white.se/
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gångsrik produkt- och affärsutveckling. Produkten bedöms dock ha en 
begränsad marknad, främst för småhus och bostadshus i mindre och 
mellanstora städer. Träskivor bedöms generellt ha en större potential, 
speciellt för bostadshus.  

Det finns ca. 50 tillverkare och leverantörer av fasadmaterial på den 
svenska marknaden om man ser till ”alla” material (material med 
många look-alike). Stor spridning bland företag finns vad gäller stor-
lek, marknadsmakt (t.ex. vad gäller prispåverkan), utvecklingsförmåga 
och lönsamhet. Den stora spridningen tyder på att utrymmet är stort 
för nya affärsidéer och nya företagsgrupperingar, speciellt för nya skiv-
baserade fasadmaterial och -system för höga hus. Generellt gäller att 
företagen är produkttunga men de försöker att gå mot ökad funktion-
alitet, dock utan att inkludera underhåll. Garantier och certifiering 
kommer mer och mer. Energi och miljö blir också alltmer betydelse-
fullt. Sannolikt kommer klimataspekter att spela en allt större roll. 
Många fasadsystem har problem med beständigheten, speciellt i och 
med koppling till andra byggsystem.  

2.2.3 Marknaden för träfasadsystem 

Trä som fasadmaterial har en stark ställning för småhus (Baudin, 
1989). Marknadsandelen exkl. ROT är ca 84 % för styckebyggda små-
hus, ca 60 % för gruppbyggda småhus och ca 17 % för flerbostadshus. 
Åtgångstalet för trä till fasader är för småhus 5,9 m3 per hus och för 
flerbostadshus 2,8 m3 per hushåll. Sannolikt har marknadsandelarna 
förändrats över tiden men relationerna har i huvudsak förblivit i stort 
sett oförändrade, dvs. hög marknadsandel för småhus och låg för fler-
bostadshus. 

Sedan 1997 har träbyggindustrins för flerbostadshus produktionska-
pacitet vuxit från ca. 400 lägenheter per år (1997) till ca 1900 
lägenheter per år (2008). Den potentiella efterfrågan kan mycket väl 
vara betydligt större (Stehn, 2010).    



 12 
 

Under miljonprogrammet (1965−1975) byggdes ca. 1 miljon bostäder 
i Sverige. Miljonprogrammet omfattar idag ca 25 % av det svenska 
bostadsbeståndet och lägenheterna utgör ca 40 % av alla lägenheter i 
flerbostadshus.  

Idag har byggnaderna och installationerna åldrats och behöver renove-
ras eller bytas ut. Uppskattningsvis finns idag mellan 650 000 och 
800 000 lägenheter som inte har renoverats. Renovering av fasader och 
fönster kommer sannolikt att ske i samband med energieffektivisering. 
Investeringen är dock stor och kommer sannolikt att genomföras i 
samband med annan renovering och ombyggnad. 

Under de senaste fem åren har det byggs i genomsnitt 28 000 lägen-
heter per år, varav 40 % i form av småhus och 60 % som 
flerbostadshus. En uppfattning som det råder politisk konsensus kring 
är att det behöver byggas runt 40 000 lägenheter per år i Sverige 
(BKN, 2010). Dagens byggande ligger alltså på mycket låga nivåer och 
det finns ett stort samhälls-/politiskt tryck för ett ökat bostadsbyg-
gande och renovering. Bristande lönsamhet och icke-optimala 
offentliga incitament t.ex. i form av en renoveringsfond för hyreshus 
och kommersiella fastigheter eller möjlighet att använda EU:s struk-
turfond för energirenoveringar håller tillbaka nybyggnation och 
renovering. Det saknas även effektiva styrmedel, t.ex. gemensamma 
byggregler med avseende på kommunala detaljplaner, 

Byggnation på höjden, dvs. att bygga till nya våningar på befintliga 
byggnader s.k. tredimensionell fastighetsbildning diskuteras i Stock-
holm, men förmodligen också i andra städer med hög andel låga 
byggnader. Med tanke på det stora behovet av bostäder som finns i 
storstädernas centrum och närliggande förorter, så borde denna form 
av nybyggnation vara mycket intressant. Men hur stort är det? Vid 
införandet (2004) ansåg man att en tredimensionell lagstiftning skulle 
kunna innebära ett tillskott på upp till 9000 nya bostäder i Stockholms 
innerstad (Nilsson, 2003). Än så länge har genomslaget varit relativt 
försiktigt. Orsakerna ligger främst i att kostnaderna för förstärknings-
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arbeten på den infrastruktur som avses bebyggas många gånger är för 
höga i förhållande till de vinster som beräknas kunna uppnås. På sikt 
kommer detta att ändras i takt med att markpriserna stiger och att 
alternativa möjligheter till bebyggelse minskar, dvs. förr eller senare 
uppnås en punkt då tredimensionell fastighetsbildning etär en förut-
sättning för vidare bebyggelse i storstadsområdena (jfr. Hård af 
Segerstad & Karlén, 2005; Danneby, 2007).  

Den primära marknaden för ett nytt fasadsystem bör vara flerbostads-
hus/-våningshus, men inte nödvändigtvis flerbostadshus/-våningshus 
av trä. Fokus ska ligga på fasadmaterialets/-systemets flexibilitet i arki-
tektoniskt uttryck och i relation till andra material/system. 
Nybyggnation är viktigt, men miljonprogram, ROT och energieffekti-
visering är också viktiga områden. Offentliga beställare är viktiga 
aktörer i ett initialskede när ett nytt fasadsystem ska introduceras.  

Den svenska marknaden bör inledningsvis prioriteras och därefter de 
nordiska länderna, samt Schweiz, Österrike, och Tyskland. Nordame-
rika och Japan är också intressanta marknader att undersöka. Det bör 
observeras att olika länders byggtradition kan kräva motsvarande mo-
difieringar av fasadsystemet och att varje marknad måste 
specialstuderas med avseende på marknadsföring, distribution m.m.     

2.2.4 Viktiga frågor för fasadsystem 

Flera företag (t.ex. Moelven) har trots flera försök med att ta fram 
storskalig produktion av fasadsystem inte lycktas fullt ut. Orsaken till 
det kan vara organisatorisk, dvs. man har hittills inte kunnat få skale-
konomi i fasadsystemen. En annan orsak kan också vara materialet.  

Genomgången av litteratur, webb och intervjuer indikerar att träbase-
rade material har problem med beständigheten, dvs. mikrobiell 
nedbrytning, brand, fukt och form. För träpanel kan det t.ex. betyda 
att man måste försöka få fram 100 % kärnved av gran. Sannolikt måste 
man hitta en lösning där detta kan garanteras (jfr. Kaunapanel). Till-
räckligt med lämplig råvara måste därmed vara ekonomiskt tillgänglig 
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om inte råvarukostnaderna ska stiga alltför mycket. I övrigt borde 
detta inte innebära högre produktionskostnader, dvs. det borde vara 
relativt enkelt att substituera dagens träpanel med en bättre.  

För skivmaterial är situationen något annorlunda. Plywood, fler-
skiktskivor och limträpanel har funnits på marknaden sedan lång tid 
tillbaka. Beställare, arkitekter och konstruktörer föredrar skivor fram-
för traditionell träpanel, speciellt för flerbostadshus, men tvekar vad 
gäller träskivornas beständighet. Ett nytt fasadsystem måste visa att 
fasadmaterialet är beständigt. Andra typer av skivmaterial utgör ett 
alternativ, men t.ex. cementskivor är tunga, dyra och har inte alltid det 
rätta arkitektoniska uttrycket. Linolje- eller talloljeimpregnerad maso-
nit (www.byggmagroup.se) har god beständighet mot fukt och kanske 
går det också att förbättra det estetiska uttrycket och beständigheten 
mot brand genom att blanda in brandskyddsmedel i oljeimpregnering-
en och samtidigt utveckla olika färgsystem.  

2.2.5 Vilka är kostnaderna och strategierna för dagens fasadsystem? 

Det borde vara relativt enkelt att jämföra investerings- och underhålls-
kostnader t.ex. för träpanel av gran med 100 % kärnved vs dagens 
träpanel. (Ett högre pris för 100 % kärnved balanseras av lägre under-
hållskostnader.) Jämförelserna underlättas av att det rör sig om den 
relativt genomlysta småhusmarknaden.  

För trä- och/eller fiberskivor är situationen annorlunda:  

(i) Dagens fasadmaterial/-system på flerbostadshus uppträder ofta 
tillsammans med andra fasadmaterial/-system. Det är svårt att 
objektivt jämföra olika system/objekt med varandra. Problemet 
ligger i att precisera avgränsningarna och att likställa förutsätt-
ningarna (Stone & Stone, 2000).  

(ii) Vi har idag inte tillgång till kostnadsuppgifter för nya fasad-
material/-system.  

http://www.byggmagroup.se/
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(iii) Det finns indikationer på att investerings- och underhållskost-
nader är beroende av upphandling och organisation. 
Totalentreprenad är kostnadseffektivare vad gäller investerings- 
och underhållskostnader för träbyggnation i stort, vilket innefat-
tar motsvarande för fasadsystem bestående helt eller delvis av 
träskivor.  

(iv) Hur regelverket för energi och miljö kommer att utvecklas 
kommer att spela stor roll, t.ex. förändringar i avskrivnings- och 
belåningsregler.  

(v) Investerings- och underhållskostnader kommer successivt att 
integreras i miljökonsekvensanalyser.   

2.2.6 Vilka är beslutsfattarna? 

För träpanel är sågverken den naturliga utgångspunkten. Man kan 
tänka sig att enskilda sågverk utvecklar funktionalitet som tar fram 100 
% kärnved av gran, men sannolikt krävs det att ett flertal sågverk dess-
utom agerar tillsammans för att skapa ett system som garanterar 100 % 
kärnved av gran och att detta marknadsförs till bygghan-
del/distributörer och framför allt till småhusindustrin. Kaunapanel kan 
fungera som referensprojekt.  

Frågan om förbättrat fasadmaterial befinner sig på konceptstadiet för 
trä- och/eller fiberskivor. Den nu genomförda studien indikerar tydligt 
att föreskrivande aktörer, dvs. beställare/byggherrar, arkitekter och 
konstruktörer är de som efterfrågar ett nytt fasadsystem.  

2.2.7 Leverantörer av ett nytt fasadsystem? 

För träpanel är svaret tämligen givet: sågverken levererar till bygghan-
del/distributörer och småhusindustrin.  

Förbättrade träskivor kan förmodligen tillverkas av existerande tillver-
kare (t.ex. Martinsons, Moelven, UPN). För fiberbaserade skivor är ett 
samarbete med Byggma Group en förutsättning. Det är dock inte gi-
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vet att Byggma Group är den framtida leverantören av ett nytt fiberba-
serat fasadsystem (Byggma Group har Masonite Beams; men man har 
inte ”Masonite Facades”). En ny typ av tillverkande organisation kan 
behöva skapas.  

2.3 Slutsatser 

Ett nytt fasadsystem kräver ett omfattande inventeringsarbete för att 
bedöma om det är kommersiellt intressant att ta nästa steg (genomfö-
randedel: produktion och marknad). Det är helt avgörande att 
informationsunderlaget är rättvisande, att vi håller på med rätt saker 
och att allt sker i rätt ordning. Dessutom måste processen förankras 
hos viktiga aktörer.  

Denna studie visar tydligt att träfasader relativt många andra fasad-
material och -system har problem med beständighet. För att komma 
tillrätta med etta problem krävs bl.a. att man gör på rätt sätt under 
hela processen. I praktiken innebär det att träfasader för framför allt 
flerbostadshus förutsätter totalansvar inklusive underhåll, för att fun-
gera i anslutningar och kopplingspunkter till andra material. Det löses 
förmodligen bäst inom en sammanhållen organisation, sannolikt på 
grund av höga transaktions-kostnader i förhandlingar, kontrakt, kon-
troller och liknande (jfr. Riordan & Williamson, 1985; Williamson, 
2003). Samarbetet löses alltså inte alltid bäst av marknaden. 

Studien indikerar dessutom att ett nytt fasadsystem av trä bör utgå 
från att rätt råvara används. Detta kan t.ex. innebära användning av 
kärnved eller stående årsringar.  

Ytterpanel av trä som i dag baseras på mer eller mindre ”hög sannolik-
het” av grankärna bör ersättas av 100 % grankärna. Den nya 
förbättrade träpanelen måste dessutom implementeras på rätt sätt, t.ex. 
via garantier, certifieringar och liknande. 

Rätt råvara är också intressant för utveckling av ett framtida fasadsy-
stem av trä, men då baserat på skivor istället för träpanel.  
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Träpanel är väl inarbetat för småhus, men passar det för flerbostadshus 
på samma sätt?  Litteratur- och webbsökning, samt samtal med bestäl-
lare, arkitekter och konstruktörer, indikerar ett behov av skivor före 
brädor i nybyggnation och renovering. Fasadskivor ger stora möjlig-
heter till varierat uttryck och större möjlighet till industriellt byggande.  

Ett nytt fasadsystem baserat på träskivor bör utgå ifrån ett befintligt 
koncept. Limträpanel kommer sannolikt inte att få något större ge-
nomslag på grund av att det arkitektoniska uttrycket inte passar i 
storstäder och renovering av miljonprogrammet. Plywood har funnits 
länge men har inte fått ett större genomslag. Flerskiktskivan är ett 
nyare koncept som skulle kunna utvecklas. Det nya skulle t.ex. kunna 
vara att garantera 100 % kärnved. Intressant är om man skulle kunna 
kombinera olika beständiga träslag, t.ex. kärnfura, ek, teak, ceder, 
douglasgran. Beständigheten skulle även kunna ökas genom anpassade 
ytbehandlingssystem i kombination med rätt materialval, t.ex. trä med 
stående årsringar.  

Ska ett nytt fasadsystem introduceras måste det finnas någon form av 
nyhetsvärde. Det skulle t.ex. kunna vara att visa att det som träfasader 
hittills har varit dåliga på (beständighet) nu är, om inte löst, så är det 
väsentligt förbättrat. Fasadsystemet måste också fungera i relation till 
existerande byggsystem och inte vara bundet till ett visst byggsystem. 
Allt detta måste kunna dokumenteras, garanteras och certifieras.  

Alternativ till massivt trä är träfiberskiva. Som tidigare nämnts har 
linolje- eller talloljeimpregnerad masonit god beständighet mot fukt 
och ett integrerat brandskydd i t.ex. oljeimpregneringen skulle göra 
materialet attraktivt för en ny fasadskiva. Materialet kan kanske också 
användas som yttertakskiva. Till det kommer färgbeständighet och 
olika färgsystem, samt system med yta av träfanér och andra material 
t.ex. sten och puts.  

Utifrån den nu genomförda studien bedöms detta vara sättet att gå 
vidare på, men ytterligare diskussioner behöver genomföras med bl.a. 
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arkitekter. Det är också viktigt att diskutera vidare med konstruktörer 
och beställare.   

För utvecklingen av fasadsystem är det viktigt att systemet utformas så 
att det går att ”hänga på” en fasad, att det tillverkas vid fabrik och att 
det fungerar i samverkan med olika byggsystem. 

Vid sidan av dessa ovan beskrivna materialutvecklingsprojekten är det 
viktigt att man utvecklar funktionaliteten för befintliga fasadsystem. 
Det kan avse åtgärdsplan, tilläggsisolering i vägg, inbyggda fuktpro-
blem, flytta ut balkonger och livscykelkostnader. Ett forskningsprojekt 
med denna inriktning för miljonprogram och energieffektivisering 
skulle behöva formuleras och genomförs som ett samarbetsprojekt 
mellan t.ex. Hyresbostäder i Växjö och Institutionen för teknik vid 
Linnéuniversitetet. 

Slutligen, det gäller att ha en plan över hur allt detta ska gå till. Det 
ger en god grund för att ta ställning till om det finns kommersiella 
förutsättningar. Ett bra sätt att bedöma de kommersiella förutsätt-
ningarna är att utarbeta en affärsplan innehållande marknads-, 
produktions-, finansplan, IPR-frågor m.m. (Abrams, 2003; Stevenson 
et al., 2006.) Affärsplanen ingår i handlingsplanen.  
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3 BESTÄNDIGHET HOS TRÄ 
OVAN MARK  

3.1 Vad menas med beständighet? 
En naturlig del av trädets livscykel är nedbrytning av veden till ämnen 
som kan återgå till naturens kretslopp. Detta leder dock till en rad 
problem då vi som användare av konstruktionsmaterialet trä vill för-
söka få det att vara så beständigt som möjligt mot yttre påverkan. Efter 
det att trädet har avverkats upphör dess livsfunktioner att fungera och 
nedbrytningen påbörjas. Genom att på olika sätt vidareförädla träd-
materialet kan vi fördröja denna process, samtidigt som vi genom att 
undanta trädsubstans från kretsloppet bidrar till att minska den snabba 
ökningen av koldioxid i atmosfären.  

Nedbrytningen av trä är en mycket komplex process. Om man undan-
tar trä som utsätts för extrem kemisk eller termisk miljö kan, något 
generaliserat, nedbrytningen delas in i tre till naturen olika mekan-
ismer:  

• biologisk nedbrytning  
• fotokemisk nedbrytning  
• mekanisk nedbrytning 

Dessa tre mekanismer kan verka samtidigt på träet eller var för sig. 

Till den biologiska nedbrytningen hänförs framförallt svamp- och in-
sektsangrepp samt olika bakteriella angrepp på träet. Till denna grupp 
kan också ett antal marina skadegörare räknas och i vissa fall även fåg-
lar. Träets beståndsdelar, dvs. cellulosa, hemicellulosa, lignin och 
extraktivämnen, spaltas förr eller senare till enklare organiska före-
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ningar och blir näringsämnen för svampar och insekter. Nedbrytning-
en sker med hjälp av enzymer som dessa organismer själva producerar. 
För insektslarver är trävirkets innehåll av kväve av betydelse. 

Då träet utsatts för ljus kommer den energi som via ljuset tillförs 
träytan att starta kemiska reaktioner som förändrar träets egenskaper. 
Detta fenomen brukar benämnas fotokemisk nedbrytning. Ett av de 
tydligaste tecknen på dessa reaktioner är den så kallade vädergrånaden 
som uppkommer hos obehandlat trä som används utomhus. Den foto-
kemiska nedbrytningen är som enskild företeelse en långsam process 
som sällan har en avgörande betydelse för en träkonstruktions funkt-
ion. 

Med mekanisk nedbrytning menas den förstörelse av träet som sker till 
följd av spänningsfält i trästycket. Dessa spänningsfält kan uppkomma 
som en följd av fukt- eller värmegradienter och är starkt beroende av 
träets anisotropa karaktär, dvs. att trä har olika egenskaper i olika rikt-
ningar. Bristande formriktighet, sprickor, mekaniskt slitage, 
bearbetningsskador och bristande formstabilitet brukar även hänföras 
till mekanisk nedbrytning. 

Som redan nämnts har tall och gran en mycket låg beständighet i 
markkontakt. Inom de flesta användningsområden för trä kan man 
anpassa konstruktionen så att träet inte behöver vara i kontakt med 
marken. Detta medför att träslag som tall och gran, som har låg be-
ständighet i markkontakt men en relativt hög beständighet vid icke 
markkontakt, är intressanta för användning utomhus. Vid sådan an-
vändning av trä gäller det att samtidigt ta hänsyn till trämaterialets 
egenskaper, konstruktionen och behandlingen för att en hög bestän-
dighet ska uppnås. Till exempel kan en felaktigt utförd konstruktion 
medföra att träet snabbt bryts ned, trots att virkeskvaliteten är den 
bästa och ytbehandlingen är väl utförd. Att skydda ändträet som suger 
mycket fukt är särskilt viktigt. 
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3.2 Mikrobiell beständighet  
Beständighet mot mikrobiell nedbrytning är beroende av vattenupp-
tagningsförmågan och den kemiska sammansättningen i veden. En 
sammanställning av naturliga fösvarssubstanser i tall och gran har ge-
nomförts av Svensson (1989). Feta substanser hindrar fukt från att 
tränga in och andra kemikalier kan vara giftiga för svampar. Det finns 
skillnader i den kemiska sammansättningen mellan olika arter, men 
även inom samma art kan skillnaderna vara stora. Dessa skillnader 
beror bland annat på klimat, markförhållanden, vatten- och närings-
tillgång (Yngvesson et al., 1993; Shupe et al., 1996; Almberg, 1999; 
Akhter & Hale, 2002).   

Svampar som angriper virke brukar delas in i fyra kategorier.  

• Mögelsvampar har inte något enzym som kan bryta ned 
vedsubstansen och är därför beroende av att det finns fria kol-
hydrater på virkesytan. Mögelsvamparna är inte beroende av 
virkets fuktkvot utan växer om den relativa luftfuktigheten in-
till virkesytan är hög, dvs. över 80 %. För att mögelsvamparnas 
sporer skall gro krävs dock över 95 % relativ luftfuktighet invid 
virkesytan. Mögelangripet virke kan i de flesta fall användas 
efter att möglet har borstats bort, eftersom virket i sig inte på-
verkas (Carling et al., 1984). 

• Blånadssvampar (blånad) har ett enzym som kan bryta ned 
cellväggen så att hyferna kan växa in i veden. Genom att hy-
ferna borrar sig genom cellväggarna ökar virkets förmåga att ta 
up vatten. Blånadssvampen kan inte tillgodogöra sig cellväg-
gen som näring utan är beroende av att det finns fria 
kolhydrater i vedens celler. För att blånadssvampen ska kunna 
gro och växa måste virkets fuktkvot ligga över fibermättnads-
punkten, ca 30 %. Virke som är angripet av blånadssvamp 
antar en blå, blågrön eller svart färgnyans. Färgförändringen 
beror på att svampens hyfer är pigmenterade. Målas virke som 
är angripet av blånad kan man räkna med att svampen växer 
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igenom färgskiktet om fuktkvoten är gynnsam. Det är därför 
viktigt att virke som skall användas utomhus är fritt från blå-
nadssvampar när det målas. Blå-nadsangripet virke kan 
däremot användas i mellanbjälklag eller i mellanväggar där 
träet hålls torrt eftersom hållfastheten inte har påverkats av 
skadorna (Carling et al., 1984). 

• Rötsvampar har ett enzym som kan bryta ned cellväggen och 
svampen kan dessutom använda cellväggen som näringskälla. 
För att kunna gro och växa är rötsvampen beroende av att vir-
kets fuktkvot ligger över fibermättnadspunkten. Virke som 
angripits av rötsvamp har i allmänhet en brun färgnyans. 
Denna typ av röta brukar benämnas brunröta eller krymp-
ningsröta och det är endast cellulosa i veden som bryts ned till 
skilland mot s.k. vitröta där både cellulosan och ligninet bryts 
ned. I det tidiga stadiet då rötan är fast är nyansen något lju-
sare. Allteftersom rötan fortskrider mjuknar virket och får 
samtidigt en mörkare brun färgnyans. I slutfasen förintas vir-
ket. Rötsvampangripet virke bör inte användas vare sig 
inomhus eller utomhus. I det tidiga stadiet med ljus fast röta 
kan virket användas inomhus om det inte har en bärande 
funktion. (Carling et al., 1984). 

• Soft rot-svampar är en typ av angrepp som vanligen orsakas av 
svampar tillhörande grupperna Fungi imperfecti eller Ascomycetes 
(sporsäcksvampar) till skillnad mot andra rötsvampar som till-
hör gruppen basidiomyceter (basid-svampar). Även soft rot-
svamparna har ett enzym som bryter ned cellväggen till sub-
stanser som svampen kan använda för sitt eget näringsupptag. 
Soft rot-svampen, som har en mycket långsam utveckling, ut-
vecklas i virke som står i markkontakt eller i marina miljöer. 
Dess angrepp medför inga direkt synliga skador på virket för-
rän det brister. Tryckimpregnerade ledningsstolpar kan 
angripas av soft rot-svampen och efter 30-40 år kan stolparna 
gå av då linjearbetare klättar i stolparna. Motsvarande angrepp 
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har också återfunnits i fönsterträ. Brottet har ett mycket karak-
täristiskt utseende och brukar det benämnas morotsbrott 
(Nilsson & Henningsson, 1982; Carling et al., 1984).  

Man talar om olika former av vatten i trä: fritt vatten respektive vat-
tenånga i cellernas hålrum (lumen) och bundet vatten i cellväggarna. 
Det bundna vattnet är bundet till hydroxylgrupperna i hemicellulosan 
och cellulosan (Dinwoodie, 2000). För vattnet är det energimässigt 
fördelaktigt att binda till cellväggen och därför är cellväggarna mättade 
med vatten innan fritt vatten förekommer i lumen. Detta sker vid fi-
bermättnadspunkten (Siau, 1995). Dessutom kan man hävda att det 
finns en fjärde form av vatten i trä, nämligen det vatten som är ke-
miskt bundet i hemicellulosan och cellulosan och som förutom 
koldioxid frigörs vid nedbrytning av trä.   

3.2.1 Tall 

Hos tall är kärnveden mörkare än splintveden och det är lätt att skilja 
tallens kärnved från dess splintved, både i rått och i torrt tillstånd. Att 
kärnveden har en betydligt högre beständighet än splintveden är sedan 
länge väl känt, men trots det finns det på de flesta sågverk ingen teknik 
för att sortera ut kärnveden.  

För att öka kärnvedsandelen i timmer och därigenom kunna såga virke 
som är fritt från splintved, behövs längre omloppstider i skogsbruket 
såväl som ett mer tätvuxet virke, Figur 3.1. Utan en rejäl prisdifferenti-
ering av olika virkeskvalitéer är det dock inte lönsamt för skogsägaren 
att förlänga skogsbeståndens omloppstider. För närvarande betingar 
talltimmer med en stor andel kärna samma pris som timmer med liten 
kärnvedsandel. 
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Figur 3.1 Medelvärde för kärnvedsandelen i % av tvärsnittsytan vid rot-
stockens topp, dvs. 5−8 m över stubben, vid olika ålder hos tall och 
gran från Dalarna (Ekman et al., 1922). Det skuggade området 
anger lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning enligt 
Skogsvårdslagen gällande hela landet och samtliga boniteter. De 
två lodräta linjerna anger genomsnittlig slutavverkningsålder för 
tall respektive gran i Svealand hämtat från tre skogsbolag som 
verkar i området (Nilsson & Thörnqvist, 2008). 

Huvudorsaken till kärnvedens goda beständighet är att kärnveden har 
låg vattenupptagningsförmåga på grund av aspirerade porer mellan 
cellerna och att extraktivämnen inlagras i cellernas håligheter och på så 
vis till stor del hindrar veden att ta upp fritt vatten. Vissa extraktiväm-
nen har dessutom en rötsvamphämmande effekt, t.ex. pinosylvin, som 
ytterliggare förstärker kärnvedens goda beständighet (Hawley et al., 
1924; CEN 1994; Harju et al., 2003; Gierlinger et al., 2004; Lindberg 
et al., 2004; Venäläinen et al., 2004). Koncentrationen av pinosylvin 
skiljer sig mycket mellan träd, bland annat beroende på genetiska 
egenskaper och beståndsfaktorer (Bergström et al., 1999; Fries et al., 
2000; Ericsson et al., 2001).  
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Splintveden hos tall innehåller mer polysackarider än kärnveden, vilket 
är gynnsamt för mikrosvamparnas tillväxt (Willför & Holmbom, 
2004). Det har också visats att tallsplintveden har en högre vätbarhet 
än kärnveden och därigenom fortare får hög fuktkvot vid uppfuktning 
(Hameed & Roffael, 1999). Skillnaderna i beständighet mellan tallens 
kärnved och splintved är störst vid användning av virket utomhus ovan 
mark. I markkontakt är kärnveden endast marginellt bättre än splinten 
eftersom vatten ofta är närvarande och effekten av pinosylvin inte 
räcker till för att hindra den mikrobiella aktiviteten (Celimene et al., 
1999; Johansson et al., 1999). Mikrobiell nedbrytning av tallved har 
även beskrivits av bl.a. Råberg (2006). 

Bergström och Blom (2005) undersökte beständigheten ovan mark för 
olika typer av kärnved, dvs. inverkan av trädens geografiska läge och 
andra tillväxtfaktorer som kan påverka vedens kemiska sammansätt-
ning. Resultaten visade att det inte var någon påvisbar skillnad i 
beständighet ovan mark hos den testade kärnveden som kom från be-
stånd med olika tillväxtbetingelser. Dessutom visade det sig att 
målning inte nämnvärt påverkar kärnvedens beständighet. En förkla-
ring till att det inte gick att se någon skillnad mellan kärnved som kom 
från bestånd med olika tillväxtbetingelser kan vara att fuktkvoten i 
proverna utomhus sällan överskred fibermättnadspunkten, dvs. den 
gräns när rötsvampar kan angripa träet. Skillnaderna hade eventuellt 
varit större i en mer krävande miljö. Bland annat användes den så kal-
lade Öqvistmetoden (se kapitel 3.5) vilken är en mild testmetod 
eftersom ingen fuktfälla finns på proverna (Elowson, et al., 2003; 
Bergström et al., 2004, 2005).  

En riktigt utförd yt- och ändträbehandling ökar tallsplintens bestän-
dighet avsevärt, men trots detta så har kärnveden en betydligt högre 
beständighet vid användning utomhus ovan mark (Bergström & 
Blom, 2005).  
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3.2.2 Gran 

När äldre granar avverkas kan man tydligt se skillnad mellan den fuk-
tiga splintveden och den betydligt torrare och därmed också ljusare 
kärnveden. I takt med att splintveden torkar försvinner kulörskillnaden 
och efter torkning på sågverk är det inte möjligt att enkelt skilja splint-
veden från kärnveden med blotta ögat. Detta har resulterat i att gran 
sägs vara ett material utan skillnader mellan kärna och splint (CEN, 
1994). Gran har också högre andel kärnved än furu vid samma ålder, 
vilket kan ha resulterat i att när grov och tätvuxen gran i äldre tider 
sågats till virke så har det utsågade virket till största delen bestått av 
kärnved, Figur 3.1. Vid utomhusanvändning av granvirke sågat ur 
gamla granar har man inte haft några problem med beständigheten 
eftersom virket sågats ur granens kärnved. Detta förhållande gäller inte 
för dagens snabbväxande och tidigt avverkade granbestånd.   

När granvirket torkats försvinner färgskillnaderna mellan kärn- och 
splintveden, men inte skillnaderna i egenskaper. Det har visats sig att 
splintveden lättare blir angripen av röta och mögel vid utomhusan-
vändning (Sandberg 2004, 2008; Bergström & Blom, 2007a; Sandberg 
& Sterley, 2009; Blom et al., 2010), samt har högre och snabbare vat-
tenupptagning (Sandberg & Lindgren, 2003; Bergström et al., 2005; 
Bergström & Blom, 2007b; Sand Sivertsen & Vestøl, 2010). En gran-
fasad kan på grund av att den innehåller både kärna och splint uppvisa 
stora skillnader i beständighet. 

Vid bestämning av lignininnehållet i kärnveden respektive splintveden 
hos gran har det visat sig att kärnveden innehåller mer lignin och 
mindre cellulosa än splintveden (Ekman, 1979; Bertaud & Holmbom, 
2004). Det kan vara viktigt eftersom lignin anses förbättra beständig-
heten genom att den skyddar cellulosan mot ned-brytning (Pew, 1957; 
Vance et al., 1980). Vid extraktion av kolhydrater avger splintveden 
mer kolhydrater än kärnveden, vilket beror på att det finns mer stär-
kelse i splintveden (Willför et al., 2005).  
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Anledningen till att man noterat högre ligninhalt i kärnveden än i 
splintveden står förmodligen att finna i att kärnveden innehåller ung-
domsved med en relativt stor andel vårved. Vårvedens cellvägg har ett 
tunt S2-lager, vilket har hög andel cellulosa och låg andel lignin. Cell-
väggens S1- och S3-lager såväl som mittlamellen innehåller en större 
andel lignin än S2-lagret, Figur 3.10. Totalt sett innehåller vårveden, 
med tunna cellväggar, en högre andel lignin än sommarveden som har 
tjocka cellväggar. Eftersom den mogna veden innehåller en större an-
del sommarved än ungdomsveden är det naturligt att splintveden, som 
återfinns i den mogna veden, innehåller mer cellulosa och hemicellu-
losa och mindre lignin är kärnveden (Thörnqvist, 1993a). Dessutom 
kan man sannolikt påstå att virke från gamla granar i södra Sverige 
innehåller mer cellulosa och hemicellulosa och mindre lignin än virke 
från norra Sverige. Orsaken till detta är att andelen sommarved, såväl 
som torr-rådensiteten, är högre i södra än i norra Sverige (Thörnqvist, 
1993b)  

Hirmke et al. (1998) undersökte beständigheten mot rötsvampsan-
grepp enligt EN 113 (CEN, 1996). Försöken visade ingen skillnad i 
beständighet mellan kärna och splint hos gran. Det beror på att stan-
darden är väldigt krävande. Testet utförs i E-kolvar där svampen har 
gynnsamma vilkor; näring och vatten tillförs och rötsvampen har inte 
någon konkurrens av andra svampar. Det innebär att stora skillnader i 
egenskaper måste finnas för att testet ska ge utslag. 

I accelererade försök i en s.k. Mycologg har det entydigt påvisats att 
granens kärnved har en bättre beständighet mot missfärgande svampar 
än splintveden vilket visas i Figur 3.2 (Bergström & Blom, 2007a). 
Ekstedt & Karlsson (2009) indikerar liknande resultat för målade trä-
fasader. Resultaten är intressanta och lyfter frågor som: krävs ny 
utrustning för postning efter kärnved i sågverken och ska man ta fram 
rätt råvara redan i skogen (Gjerdrum, 2003).  
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Figur 3.2  En provbit med stående årsringar av gran efter behanling i en 

Mycologg. Den högra delen som består av splintved har påväxt 
av missfärgande svamp, vilket saknas på den vänstra delen av 
provbiten som består av kärnved. 

3.2.2 Inverkan av densitet och årsringsbredd 

Ursprung och tillväxtfaktorer har visat sig påverka flera egenskaper hos 
trämaterialet såsom splintvedsandel, årsringsbredd, densitet och ke-
misk sammansättning (Yngvesson et al., 1993; Shupe et al., 1996; 
Lindström, 1997; Almberg, 1999). Därför finns det grund för att anta 
att ursprunget också kan påverka den biologiska beständigheten.  

Olika tillväxtfaktorer kan påverka trädens årsringsbredd och densitet 
och därmed andelen vårved, vilket innebär att ju snabbvuxnare trädet 
är desto mer vårved består stammen av. Eftersom vårvedens torr-
rådensitet är ca 300 kg/m3 och sommarvedens torr-rådensitet är ca 900 
kg/m3 blir virkesstycket lättare desto större andel vårved stammen be-
står av. Ju lägre densitet virket har, desto lägre elasticitetsmodul och 
hållfasthet har det generellt sett (Thörnqvist, 1993b). Dessutom inne-
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bär lägre densitet att det finns mindre cellvägg att bryta ned för röt-
svamparna, varför virkesstyckets nedbrytning sannolikt går fortare och 
beständigheten är lägre för frodvuxet än för senvuxet virke. Det är 
även sannolikt att permeabiliteten, och därmed vattenupptagningen, 
ökar ju lättare trämaterialet är eftersom andelen stora ringporer är 
större i vårveden än i sommarveden (Thörnqvist, 1993a,b). Genom att 
med högtryckstvätt avlägsna slamfärg från en ytterfasad har det visat 
sig att färgen helt kan avlägsnas från vårveden, medan det är svårare att 
avlägsna färgen från sommarveden, Figur 3.3. 

Smala årsringar och hög densitet har tradtionellt ansetts vara ett mått 
på god kvalitet hos virket (Sjömar, 1988; Nilsson et al., 1989; Thör-
nqvist et al., 2008). Det är dock fel att endast använda årsringsbredd 
som ett mått på densitet eftersom det är fördelningen mellan vår- och 
sommarved i kombination med årsringsbredden som avgör virkes-
styckets densitet. Fördelningen mellan vår- och sommarved vid 
samma årsringsbredd och samma bonitet är olika mellan södra och 
norra Sverige. Detta beror på att sommarvedens tillväxtsäsong är kor-
tare i norra än i södra Sverige, vilket innebär att  

 

Figur 3.3  Slamfärg fäster bättre på sommarveden än på vårveden. 
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bredden på sommarvedsbandet minskar ju längre norrut i Sverige man 
kommer, vid samma årsringsbredd och bonitet (Thörnqvist, 1993b). 

Nylinder och Hägglund (1954) har visat att fiberlängden hos gran som 
växt i Sverige minskar med ökande breddgrad, vilket indikerar att an-
delen sommarved är lägre ju längre norrut man kommer, Figur 3.4. 
Slutsatsen kan dras med vetskap om att fibrerna i sommarveden är 15–
25 % längre än i vårveden (Panshin & de Zeeuw, 1980). Nylinder och 
Hägglund har vidare noterat att den genomsnittliga fiberlängden i 
medeltal minskar från ca 3,2 mm till ca 2,7 mm då medelårsringsbred-
den ökar från 1 till 5 mm. Till fiberlängdens beroende av 
årsringsbredden skall även vägas in att fiberlängden i medeltal minskar 
från ca 3,2 till ca 2,9 mm från den 55 breddgaden (ungefär vid Lund) 
till den 65 breddgraden (ungefär Umeå).  

Figurer 3.5 visar generella samband mellan årsringsbredd och densitet 
för tall respektive gran. För tall är densiteten högst vid 2-3 mm års-
ringsbredd, medan granen uppvisar en linjärt avtagande densitet med 
ökande årsringsbredd. 
 

 

Figur3.4 Breddgradens och medelårsringsbreddens inverkan på 
 fiberlängden hos gran (Nylinder & Hägglund, 1954). 
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Figur 3.5 Samband mellan årsringsbredd och densitet för tall och gran. 

Veden som bildas närmast märgen (dvs. de 10-15 årsringarna närmast 
märgen) kallas för ungdomsved och karakteriseras av lägre densitet, 
högre permeabilitet och större fibrillvinkel och därmed en annorlunda 
krympning och svällning jämfört med den mogna veden (Thörnqvist, 
1990; Bao et al., 2001). Detta kan vara en viktig faktor för beständig-
heten eftersom ungdomsveden bland annat tenderar att vrida sig och 
spricka mer än den mogna veden.   

Figur 3.6 visar skillnaden i densitet mellan ungdomsved och mogen 
ved hos gran och hur densiteten varierar med årsringsbredd. 

Vi vet också att sommarveden har en lägre permeabilitet än vårveden 
vilket medför att det är fördelningen mellan vår- och sommarved som 
avgör permeabiliteten, inte årsringsbredden (Dinwoodie, 2000).  
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Figur 3.6 Samband mellan årsringsbredd och densitet för gran uppdelat i 
ungdomsved respektive mogen ved vid två olika höjder i träd-
stammen (Barnett & Jeronimidis, 2003). 

Det finns ett tydligt samband mellan hög densitet och goda mekaniska 
egenskaper som hårdhet och hållfasthet. Motsvarande samband har 
dock inte kunnat påvisas mellan densitet och beständighet (Rydell, 
1982; Grönlund & Rydell, 1983). Vid olika försök utomhus med gran 
och tall ovan mark har man inte heller funnit något samband mellan 
årsringsbredd och beständighet (Bergström & Blom, 2005; Blom & 
Bergström 2005b). Försöken tyder dock på en tendens att ungdoms-
veden hos gran, som ofta har bredare årsringar, har en sämre 
beständighet mot missfärgande svampar. Vid försöken testades års-
ringsbredder från 1,0 till 6,3 mm för gran och från 0,5 till 4,2 mm för 
tall. 

Öqvist (1988) har dock visat att ursprunget är av betydelse för bestän-
digheten. Han kunde visa att obehandlade brädgårdstorkade 
granprover från norra Sverige hade en sämre beständighet än prover 
från övriga Sverige. Det gällde både massförlust och upptagning av 
fukt. Det finns frågetecken kring genomförandet av försöken. Bl.a. var 
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inte splintveden och kärnveden separerade för granproverna. Dessu-
tom var alla prover tagna ur den yttre delen av stocken. Därför kan det 
vara så att de påvisade skillnaderna beror på att prover från de olika 
bestånden hade olika andel splintved.  

3.2.3 Hantering 

Virkets beständighet kan påverkas både positivt och negativt beroende 
på hanteringen vid och efter avverkning (Thörnqvist et al., 1987, 
2008).  

Studier om avverkningstidens inverkan på beständigheten har visat 
olika resultat. Wazny & Krajewski (1984) fann i sina undersökningar 
att tall fick en högre beständighet om den var avverkad på vintern, 
medan t.ex. Boutelje och Nilsson (1985); Bergström och Blom (2005); 
Rydell et al. (2005a) inte har funnit några sådana skillnader. De skill-
nader som har påvisats i beständighet som en följd av avverkningstiden 
kan bero på att virke som har avverkats under olika årstider ofta hante-
ras olika efter avverkningen. Till exempel kan fwlaktig lagring och 
hantering innan uppsågning få ödesdigra konsekvenser på kvaliteten 
under sommarhalvåret när det är mycket svampsporer i luften och 
temperaturen är i övrigt gynnsam. Detta kan vara en orsak till att man 
i äldre tider var noga med att vinteravverka timmer, vilket följande 
skrivning av Ström (1830) visar: 

”Att skog, som fälles under mån-nedanet, skulle bättre motstå röta och 
mindre spricka, än det som fälles i ny eller fullmånad, hvilket af några på-
stås, har jag efter flere anstälde försök icke funnit bekräfta sig; icke heller 
anser jag något skäl dertill, så vida huggningen i båda fallen sker vinter-
tid.” 

Rydell et al. (2005a) genomförde försök med virke avverkat under 
olika årstider som hanterats på samma sätt. Resultaten från studien 
visar inte på några skillnader i beständighet som kan relateras till av-
verkningstiden.  
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Vattenlagring och bevattning av timmer används för att skydda träet 
mot svamp- och insektsangrepp under lagring. Sker vattenlagring un-
der längre tider kan bakterier angripa splintveden och bryta ned 
ringporernas margo. På grund av angreppen blir virket mer perme-
abelt, dvs. det suger snabbare upp vatten (Dunleavy & McQuire, 
1970; Boutelje et al., 1979; Nilson et al, 1989; Rydell, 2005a). Dessu-
tom blir angreppen ofta ojämnt fördelade i virkets volym, varför ett 
våtlagringsskadat och bakterieangripet virke som målas eller betsas får 
ett flammigt utseende. Våtlagringsskador påverkar däremot inte vir-
kets hållfasthet, men ökar virkets permeabilitet (se t.ex. Thörnqvist et 
al., 2008).  

När det gäller torkning har torkmetodens betydelse för beständigheten 
visat varierade resultat. Rydell (1981) och Rydell et al. (2005a) fann 
inga skillnader i beständighet hos tall som brädgårdstorkats respektive 
torkats artificiellt. Terziev (1997) visade däremot att ugnstorkade ytor 
av tallsplint var mer känsliga för mögelangrepp än brädgårdstorkade 
ytor, vilket enses bero på en högre ansamling av sockerarter på träytan 
vid ugnstorkning än vid brädgårdstorkning. Eftersom brädgårdstork-
ning i allra högsta grad är väderleksberoende så kan man inte generellt 
säga att det ger ett bättre eller sämre virke. Med moderna torkmetoder 
kan man garantera en jämn torkningskvalitet på virket.  

Virke har olika egenskaper i olika riktningar och därför kan sågsättet 
påverka beständigheten. Det har visats att virke med stående årsringar 
spricker mindre än virke med liggande årsringar vid utomhusexpone-
ring (Sandberg, 1995a, 1997a, 1999; Sandberg & Söderström, 2006), 
Figur 3.7. Detta beror bland annat på att rörelserna i virket vid fukt-
förändringar är mycket mindre i virke med stående årsringar. 
Dessutom saknar de radiella ytorna, dvs. de ytor som vanligtvis expon-
eras hos virke med stående årsringar, märgstråleutgångar vilket 
reducerar fukttransporten och också tillgången på näringsämnen som 
lagrats i märgstrålarna. Detta kan medverka till minskad mikrobiell 
påväxt på radiella ytor. 
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Figur 3.7 Enligt europeisk standard har virke nära stående årsringar då 
 årsringsorienteringen i ytan på minst två av virkesstyckets 
 sidor är mellan 60° och 90°. Stående årsringar har virket då 
 årsringslutningen är mellan 80° och 90°. Detta ska gälla på 
 båda sidorna och över hela ytan. Uppfylls kravet på stående 
 årsringar så innehåller virket i allmänhet ingen ungdomsved.  

3.3 Fotokemisk nedbrytning 
I detta avsnitt diskuteras solljusets inverkan på nedbrytningen av trä-
materialet och hur detta i samverkan med väder och vind bryter ned 
materialet. Inverkan av den biologiska nedbrytningen behandlades i 
föregående avsnitt och utelämnas i detta fall. Först ges en kort genom-
gång av hur träets olika beståndsdelar reagerar vid ljusbestrålning och 
därefter beskrivs nedbrytningen på såväl mikroskopisk som makrosko-
pisk nivå.  

Ett flertal sammanställningar har genom åren skrivits om nedbryt-
ningsmekanismer i trä, varibland de av Desai (1968), Kringstad 
(1969), Sell (1975), Fengel och Wegener (1984), Lindberg (1990), 
Hon och Shiraishi (1991), Williams (2005) samt Evans (2008) bör 
omnämnas. Många av dessa arbeten fördjupar sig i kemin bakom ned-
brytningen. I den här sammanställningen behandlas denna del 
summariskt och effekterna av nedbrytningen på mikro- och makronivå 
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ges större utrymme. Den nedbrytning som förorsakas av föroreningar i 
atmosfären har här helt utelämnats. 

3.3.1 Ljusets uppdelning efter våglängd 

Ljus är en elektromagnetisk vågrörelse som härstammar från elektro-
nernas rörelse. De elektromagnetiska vågorna täcker ett mycket brett 
spektrum av våglängder, där till exempel det synliga ljuset endast utgör 
en mindre del. I Tabell 3.1 beskrivs den indelning som gjorts av det 
elektromagnetiska spektrat i olika våglängdsintervall med motsvarande 
benämningar. Den energi som ljus av en viss våglängd innehåller är 
omvänt proportionell mot våglängden. Av hela det elektromagnetiska 
spektrat är det endast den kortvågiga och energirika delen som har en 
mätbar inverkan på trä. I vårt fall menas med ljus den elektromagne-
tiska strålningen bestående av UV-ljus, synligt ljus och infrarött ljus. 

Tabell 3.1  Indelning av det elektromagnetiska spektrat . 
 
Våglängd, λ (meter) Benämning  

< 10-11 Gammastrålning  

10-9 – 10-8 Röntgenstrålning  

10-8 – 10-7 Ultraviolett strålning Område för  

10-7 – 10-6 Synligt ljus fotokemisk 

10-6 – 10-3 Infraröd strålning nedbrytning 

10-3 – 10-1 Mikrovågor  

>10-1 Radiovågor  

3.3.2 Fria radikaler 

Ljuskvanta kan exitera atomer och molekyler. En exitation innebär att 
en atom upptar energi och är i ett högre energitillstånd. Detta tillstånd 
har en viss livslängd innan atomen går tillbaka till grundtillståndet. Då 
en exiterad bindning i en molekyl hos ett organiskt material bryts bil-
das fria radikaler. Dessa har vanligtvis mycket kort livslängd. Den fria 
radikalen kan initiera nya bindningar eller bryta upp redan existerande. 
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Återgången till den normala energinivån sker genom att en elektron 
faller ned till en lägre energinivå och då avges ljus, elektroner eller 
röntgen beroende på mängden energi. Figur 3.8 visar olika former av 
exitationer och följden av dessa.  

 
Figur 3.8 Olika typer av avgiven energi från en exiterad atom. Pil 
 som pekar uppåt indikerar energiupptagning, pil nedåt 
 energiavgivning (Lindberg, 1987). 

3.3.3 Fotokemisk nedbrytning av trä 

Åldring av trä beror på ett antal omgivande faktorer såsom solstrål-
ning, fukt, temperatur och tillgång till syre. Det är allmänt accepterat 
att ett relativt smalt band hos det elektromagnetiska spektrumet, UV-
ljuset, förorsakar den övervägande delen av de fotokemiska processerna 
vid nedbrytningen av trä. Trä som exponeras för synligt ljus uppvisar 
en halverad nedbrytningshastighet jämfört om träet hade utsatts för 
hela våglängdsområdet från solljus där UV-delen ingår (Derbyshire & 
Miller, 1981). Trä är en god ljusabsorbent och samverkar med alla 
nivåer av elektromagnetisk energi, inklusive fluorescerande ljus och 
solljus (Hon et al., 1980).  

Från kemisk synvinkel är det inte förvånande att samtliga av träets 
beståndsdelar, dvs. cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen, 
påverkas av solljus eller UV-ljus. Konsekvenserna av denna ljusreakt-
ion leder normalt till förändringar av trämaterialet. Exempelvis 
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uppträder färgförändringar hos träytan, den förlorar sin glans och ljus-
het, ytan spricker samt blir uppruggad (Hon, 1983).  

3.3.4 Ljusabsorbtion hos träets beståndsdelar  

När ljus träffar en yta kan det reflekteras, spridas, transmitteras eller 
absorberas. Då träet absorberar ljus kan en del av den absorberade 
energin vara tillräcklig för att starta oönskade fotokemiska och fotofy-
siska processer. Dessa processer kan slutligen ändra träets kemiska, 
fysikaliska, optiska och mekaniska egenskaper i dess ytområde.  

De energikvanta som återfinns i UV-delen av solljusets spektra är mer 
än tillräckligt för att bryta många av de kemiska bindningar som åter-
finns i träets beståndsdelar, Figur 3.9. Cellulosa absorberar ljus av 
våglängder mellan 200 och 300 nm. Lignin och andra fenoler absorbe-
rar ljus med våglängder under 200 nm, men har också en stark topp 
vid 280 nm.  
 

 

Figur 3.9 Ungefärliga nivåer för bindningsenergin för några olika 
 kemiska bindningar i trä (Hon & Shiraishi, 1991). 
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Av den totala absorbtionskoefficienten svarar lignin för 80−95 procent, 
kolhydrater för 5−20 procent och extraktivämnen för omkring 2 pro-
cent (Norrström, 1969). Ren cellulosa är en dålig absorbent. Den 
absorbtion som vissa författare anser ske i cellulosan kan vara orsakad 
av karbonylgrupper som inducerats i cellulosan vid preparering av av 
de prover som man analyserar. Karbonylgrupper bildas i stor omfatt-
ning vid all mekanisk bearbetning av trä.  

På grund av de strukturella likheterna mellan cellulosa och hemicellu-
losa bör de ljusabsorberande egenskaperna hos hemicellulosan 
påminna om de för cellulosan. Lignin är en mycket bra ljusabsorbent. 
Absorptionen sker i kromofora strukturelement i ligninets molekylära 
nätverk. På grund av ligninets överlägsna ljusabsorberande egenskaper, 
absorberar det mer ljus än cellulosan och hemicellulosan vilket resulte-
rar i mer omfattande nedbrytning.  

Som en följd av ligninets fenoliska struktur är det troligt att den energi 
som absorberas av cellulosan kommer att omlagras och transmitteras 
till ligninet. Närvaron av lignin medför då att cellulosan i viss grad 
skyddas mot nedbrytning under det att ligninet självt kommer att 
missfärgas och brytas ned (Hon, 1975d). Kleinert (1970a) menar att 
ligninets skyddande effekt beror på dess höga UV-absorbtionsförmåga 
samt förmågan till självoxidering. 

Samtliga komponenter i trä har förmågan att absorbera tillräckligt 
med UV-ljus och synligt ljus för att starta fotokemiska reaktioner, 
vilka leder till förändring av estetiska, fysikaliska, kemiska och meka-
niska egenskaper. På grund av den stora omfattningen av kromofora 
grupper eller system på träets yta har ljus svårt att penetrera in i träet. 
Ljusabsorbtionen på träytan startar fotokemiska reaktioner som resul-
terar i en snabb missfärgning och skapar ett skyddande skikt som 
förhindrar fortsatt ljuspenetration. Hos barrträ kan UV-ljus maximalt 
tränga in 75 µm i träet och synligt ljus kan penetrera ned till 200 µm 
djup (Hon & Ifju, 1978). Även om ljuset kan penetrera djupare in i 
träet så är energiinnehållet (400−700 nm) otillräckligt för att bryta 
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någon av de bindningar som finns i träets beståndsdelar, Figur 3.9. 
Detta innebär att färgförändringen av träet som sker djupare än 200 
µm från den exponerade träytan inte kan vara förorsakat av synligt ljus. 
Det måste vara en konsekvens av kedjereaktioner på grund av fria ra-
dikaler (Hon & Shiraishi, 1991). Det har föreslagits att aromatiska 
grupper hos träets beståndsdelar vid träytan initialt absorberar UV-ljus 
och medför att en energitransportprocess från molekyl till molekyl 
frigör energi för att skapa nya fria radikaler (Hon & Ifju, 1978; Hon & 
Chang, 1984). Infraröd strålning penetrerar djupare in i träet, normalt 
1−1,5 mm, och variationen mellan olika träslag är liten (Fengel & 
Wegener, 1984).  

Sammanfattningsvis kan man säga att energitransportprocesser mellan 
elektronexciterade grupper i de yttersta lagren av träytan och andra 
grupper under träytan orsakar den ljusinducerade nedbrytningen av 
träet under ytan. Där sker praktiskt taget ingen absorbtion av UV-ljus. 
Fria radikaler genererade av ljus har hög energi och har en tendens att 
starta kedjereaktioner för att stabilisera sina "moderradikaler". Detta 
medför att de nya fria radikaler som bildas migrerar djupare in i träet 
och medför missfärgning där.  

3.3.5 UV-Ijusinducerade fria radikalreaktioner  

Den energi som absorberas av trä vid bestrålning medför att fria radi-
kaler kan bildas. Dessa kan påvisas med hjälp av ESR-teknik, 
(Electron Spin Resonance). Bildandet, livslängden och reaktiviteten 
hos dessa fria radikaler är starkt beroende av ljuskällan och omgivning-
en (Fengel & Wegener, 1984). Olika studier har visat att rått trä och 
trä som lagrats mörkt innehåller inga eller mycket få fria radikaler 
(Kalnins et al., 1966; Rånby et al., 1969; Hon et al., 1980). Höga kon-
centrationer av fria radikaler har återfunnits i rått trä som utsatts för 
solljus, men de flesta av dessa var mycket instabila. Bildandet av fria 
radikaler är ett tecken på initiell nedbrytning av en polymer. ESR-
studier visar att trä reagerar och bildar fria radikaler med solljus, fluo-
rescerande ljus och konstgjort UV-ljus, både i luft och vakuum (Hon 
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et al., 1980). Fria radikaler som har bildats i vakuum har längre livs-
längd än de som har bildats i luft och dessutom bildas det större 
mängd fria radikaler i vakuum än i luft (Hon & Shiraishi, 1991). När-
varo av järnjoner Fe3+ (som t.ex. finns i järnvitriol) ökar också 
tillkomsten av fria radikaler vid UV-bestrålning, speciellt vid vågläng-
der större än 340 nm (Hon, 1975c). Hon och Feist (1981) menar 
också att det bildas fler radikaler i vårveden än i sommarveden som en 
följd av att vårveden har ett högre lignininnehåll.  

3.3.6 Fria radikalreaktioner i cellulosa och hemicellulosa  

Witz (1883) visade att ljusnedbrytningen är av kemisk natur och Rich-
ter (1935) visade att solljus medför en oxidation av cellulosan i papper. 
Vid UV-bestrålning av cellulosa visade Kujirai att den typ av nedbryt-
ningsmekanism som fås påverkas av våglängden (Kujirai, 1965a,b; 
1966). Kortare våglängd producerar aldehydgrupper vilket är ett teck-
en på en hydrolytisk kedjeklyvning, dvs. i samverkan med vatten. Vid 
större våglängder bildas peroxidgrupper, vilket visar på nedbrytning i 
samverkan med syre. Hastigheten hos ljusnedbrytningen av cellulosa 
och hemicellulosa beror på intensiteten och energifördelningen hos det 
infallande ljuset. Cellulosa absorberar ljus vid våglängder under 250 
nm och absorbtionen minskar sedan kraftigt med ökande våglängd 
(Hon, 1975a). I vakuum påverkas inte cellulosan av ljus med en våg-
längd större än 340 nm och nedbrytningen av cellulosa med hjälp av 
ljus är begränsad till ett smalt band av det elektromagnetiska spektrat 
(Hon, 1976). Detta stöder teorin att cellulosan endast bryts ned av 
synligt ljus om det finns fotosensibiliserare närvarande (Hon 1975a,d; 
Hon & Feist, 1981). Vid närvaro av luft, främst syre, kan långsam 
nedbrytning av cellulosan ske för våglängder större än 340 nm (Hon & 
Shiraishi, 1991). Då cellulosan utsätts för solljus och fukt bryts de gly-
kosidiska bindningarna, vilket medför nedsatt polymerisationsgrad och 
styrka (Hon, 1975b, 1976). De glykosidiska bindningarna i cellulosan 
och hemicellulosan bryts då dessa utsätts för sur miljö och bland andra 
har Webb och Sullivan (1964) visat att pH på ytan hos redwood och 
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Engelmann gran (Picea engelmannii) sjunker då den utsätts för UV-
bestrålning. Kalnins (1966) menar att det finns indikation på att ned-
brytningen av cellulosakomponenten i trä skiljer sig från 
nedbrytningen av ren cellulosa. Man bör därför vara försiktig med att 
dra för långtgående slutsatser om träets nedbrytning utgående från 
nedbrytningen av ren cellulosa. Hemicellulosans molekylstruktur lik-
nar cellulosans, men polymeriseringsgraden är betydligt lägre. Trots 
att hemicellulosans nedbrytning bör likna cellulosans är det sannolikt 
att den bryts ned snabbare på grund av större tillgänglighet (Lindberg, 
1990).  

3.3.7 Fria radikalreaktioner i lignin och extraktivämnen  

Den konventionella modellen av lignin ger en bild av de reaktiva 
grupper som finns i naturligt lignin och som gör ligninet till en ut-
märkt ljusabsorberare. De reaktiva grupper som är tillgängliga i lignin 
består av olika etrar, primära och sekundära hydroxylgrupper, kar-
bonylgrupper och karboxylgrupper, men framför allt är det ligninets 
aromatiska och fenoliska karaktär som samverkar med ljus för att 
starta kedjereaktioner med fria radikaler. På grund av ligninets kom-
plexitet är det svårt att analysera bildandet av dessa fria radikaler (Hon, 
1982).  

Lignin påverkas av ljus med våglängder kortare än 350 nm. Tecken på 
nedbrytning som kan ses är färgförändring samt bildande av kromo-
fora grupper. Det har visat sig att fenoliska hydroxylgrupper snabbt 
reagerar med ljus och bildar fenoliska radikaler. Lignin bryts inte ned i 
större omfattning av ljus med våglängder längre än 350 nm men blek-
ning har observerats då ligninet har utsatts för ljus med våglängder 
större än 400 nm (Hon & Shiraishi, 1991). Radikaler som bildats i 
lignin eller nedbrytningsprodukter från lignin är relativt stabila och det 
sker en kontinuerlig förändring i ligninets kemiska struktur då det 
förvaras i solljus (Steelink et al., 1963; Steelink, 1964).  
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Hos alla träslag finns det extraktivämnen i större eller mindre ut-
sträckning. Mycket lite information går att finna om hur dessa ämnen 
bryts ned av ljus. Man har dock funnit att extraktivämnen absorberar 
ljus med våglängder mellan 300 och 400 nm (Launer & Wilson, 1943; 
Hon, 1981; Feist & Hon, 1992), men nedbrytningsreaktionerna är 
mycket olika beroende på slag av extraktivämne (Sandermann & 
Schlumbom, 1962). Extraktivämnen i Douglas gran tycks bromsa 
ljusnedbrytningen (Kalnins, 1966).  

3.3.8 Inverkan av vatten och fukt på bildandet av fria radikaler  

Vatten är en kritisk faktor för den fotokemiska nedbrytningen av trä. 
Detta beror på att vatten är en polär vätska som lätt penetrerar och 
sväller cellväggen. Vattenmolekylerna kan samverka med fria radikaler 
som genererats av ljus. ESR (se kapitel 3.3.5) studier har visat att då 
trä utsätts för fluorescerande ljus ökar signalintensiteten, vilken är di-
rekt proportionell mot koncentrationen av fria radikaler i vakuum eller 
luft, då fuktkvoten ökas från 0 till cirka 6 %. Över denna fuktkvot 
minskar de fria radikalerna, det vill säga att sönderfallet av radikaler 
ökar, och vid cirka 30 % fuktkvot fick man endast en svag ESR-signal 
(Browne & Simonson, 1957; Hon & Feist, 1981). Det har föreslagits 
att vattnets roll vid ljusnedbrytning är att underlätta för ljuset att pene-
trera in i tillgängliga områden och öppna otillgängliga regioner för 
ljuset så att fler fria radikaler kan bildas. När fuktkvoten ökar över 6 % 
bildar de rörliga vattenmolekylerna komplex med fenoxiradikaler, vil-
ket medför att de inte kan mätas med ESR (Hon & Feist, 1981). 
Cellulosan visar ett annorlunda beteende då vatteninnehållet ökar. 
Antalet fria radikaler minskar med ökande fuktkvot upp till 5−7 % för 
att därefter öka till antal (Feist & Hon, 1992). Minskningen av antalet 
fria radikaler sägs bero på det kemiskt bundna vattnet. Vid fuktkvot 
över 5−7 % kommer de amorfa delarna att svälla och göra cellulosa 
mer tillgänglig och vid fuktkvot under detta område minskar andelen 
bundet vatten. En fuktkvot på 5−7 % är den största mängd som kan 
finnas kemiskt bunden i strukturen (Lindberg, 1990).  
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3.3.9 Inverkan av fritt syre på bildandet av fria radikaler  

Syre är ett viktigt element för att främja bildandet av fria radikaler och 
möjlighet finns att peroxidföreningar bildas vid samverkan mellan fria 
radikaler och syrermolekyler. Syre bildar lätt singletter vid fotokemiska 
reaktioner och dessa angriper cellulosan. Fritt syre, O1, bildas vid ljus-
bestrålning och detta fria syre reagerar snabbt med fria radikaler i träet 
och bildar då peroxider. På grund av instabilitet mot värme och ljus 
kommer dessa peroxider att ombildas till kromofora grupper. Dessa 
grupper bidrar till missfärgningen av träytan (Hon & Shiraishi, 1991).  

3.3.10 Mikroskopiska förändringar 

Figur 3.10 visar ungefärlig fördelning av träets beståndsdelar, dvs. cel-
lulosa, hemicellulosa och lignin, i cellväggen samt i mittlamellen hos 
barrträ. Eftersom de olika beståndsdelarna är olika mottagliga för ljus-
strålning kommer nedbrytningen att se olika ut beroende på hur 
fördelningen är i trämaterialet.  

  
Figur 3.10  Fördelning av cellulosa, hemicellulosa och lignin i cellväggens 
 olika skikt samt i mittlamellen (Panshin et al., 1964). 
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Den fotokemiska nedbrytningen börjar i mittlamellen, där ligninande-
len är högst, vid relativt låg bestrålning (Futo, 1974). Vid hög 
intensitet och långa exponeringstider angrips den sekundära cellväggen 
i form av tydliga kaviteter. Hos barrträ kan man på ett tidigt stadium 
av nedbrytningen också se hur öppningarna förstoras hos ringporerna i 
vårveden (Miniutti, 1967; Borgin, 1970, 1971; Chang et al., 1982). 
Figur 3.11 visar hur nedbrytningen av poröppningarna har inletts och 
man kan även se sprickor i både poröppningarna och i cellväggen. 
Borgin (1970) menar att orienteringen och möjligen den kemiska 
sammansättningen hos mikrofibrillerna kring porerna är orsaken till 
det sämre motståndet mot väderexponering som dessa områden uppvi-
sar. Spänningskoncentrationer kan också vara en bidragande orsak.  

 

 
Figur 3.11 Tidigt skede av nedbrytning av den radiella cellväggen hos 
 gran i 1000 gångers förstoring. Sprickor finns i cellväggarna 
 och kring de förstorade poröppningarna (Sandberg, 1999).  
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Derbyshire och Miller (1981) fann att den radiella cellväggen i fram-
förallt vårveden hos utomhusexponerad tall får tydliga sprickor, Figur 
3.12. Sprickorna hade samma utbredning som fibrillerna i S2-skiktet, 
men lutningen tycktes vara något större. I tangentialväggen uppstod 
stora håligheter i området kring märgstrålarna, men själva märgstrå-
larna var dock intakta längre tid än den övriga cellväggen. Coupe och 
Watson (1967) fann stora sprickor i den tangentiella cellväggen som 
börjar i märgstrålarna och utbreder sig mellan närliggande cellväggar 
och i den radiella ytan uppstod sprickor i årsringsgränsen, Figur 3.12. 
Sprickor i och mellan cellväggar samt vid poröppningarna har också 
observerats hos radiatatall och sprickorna i cellväggen följde då fibril-
lorienteringen i S2-skiktet (Bamber, 1976, 1980).  
 

 
Figur 3.12 Spricka vid årsringsgränsen hos tall. Tvärsnitt i 250 gångers 
 förstoring (Sandberg, 1999). 
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Borgin (1970, 1971) och Borgin et al. (1975) har undersökt tall från 
norska stavkyrkor som har exponerats utomhus under hundratals år 
och kunde då se att nedbrytningen följer ett visst mönster. Borgin an-
ser att nedbrytningsförloppet består av följande steg:  

1) Mittlamellen börjar brytas ned.  
2) Området kring de gårdade ringporerna luckras upp och eroderar 

till slut bort. Torus försvinner på ett tidigt stadium.  
3) Cellväggens olika skikt delamineras.  
4) De olika cellagren börjar spricka och flagor bildas, med början 

från cellväggens utsida. Detta leder till brott och att fibrillager 
faller bort.  

5) Mittlamellen har eroderat så mycket att fibrer lossnar från 
varandra och sköljs bort av t.ex. regn.  

6) De tunnväggiga och svaga cellerna eroderar bort och ytan får ett 
karakteristiskt vågmönster där ved med hög densitet bildar top-
par.  

7) De celler som inte har lossnat då mittlamellen eroderat bort ge-
nomgår fortsatt nedbrytning. Primärväggen och S1-skiktet 
försvinner på fiberns exponerade sida.  

8) Sprickor uppstår längs mikrofibrillerna i S2-skiktet.  

Ljusnedbrytning av southern yellow pine som utsatts för konstgjort 
UV-ljus har studerats av Chang et al. (1982). Med hjälp av SEM har 
man undersökt de radiella och tangentiella cellväggarna samt änd-
träytan. De olika ytorna uppvisar något olika nedbrytningsbeteende. I 
den radiella väggen finns rikligt med ringporer i både vår- och som-
marveden. Den först märkbara förändringen i detta snitt uppträder i 
dessa porer. De halvgårdade porerna hade tydliga skador redan efter 
500 timmars exponering medan ringporerna hade klarat sig något 
bättre. Sprickor och håligheter i cellväggen hade också uppstått. Efter 
1000 timmars UV-exponering hade poröppningarna förstorats, margo 
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och torus var helt förstörda och i vissa områden hade hela den radiella 
väggen eroderat bort.  

I den tangentiella väggen återfinns porer endast mycket sparsamt. Den 
tydligaste förändringen i denna yta var diagonala mikrosprickor som 
gick igenom ringporerna och som tycktes följa fibrillvinkeln i S2-
skiktet. I sommarveden var dessa sprickor ofta större än i vårveden.  

I tvärsnittet kunde man efter 500 timmars exponering se hur cellväg-
garna hade separerats från varandra i mittlamellen och i vissa fall hade 
sekundärväggen kollapsat. Ytan hade också fått en råare textur och 
färgen ändrats från ljusgul till ljusbrun. Efter 1000 timmars exponering 
kunde man se att ringporerna var helt förstörda och att färgen övergått 
till mörkbrun.  

Redwood och douglasgran uppvisar samma nedbrytningsförlopp vid 
UV-bestrålning som southern yellow pine (Miniutti, 1967, 1970, 
1973). I ett tidigt skede fann man också tydliga longitudinella hålig-
heter i gränsen mellan mittlamellen och primärväggen. Dessa var upp 
till några millimeter långa. Det snabba nedbrytningsförloppet i detta 
område sägs bero på mittlamellens höga lignininnehåll samt den kraf-
tiga förändringen av lignininnehållet och fibrillvinkeln i detta område. 
I dessa håligheter kunde man också se diagonala trådar av träsubstans, 
vilket man tolkar som ett tecken på att det är transversella dragspän-
ningar som är orsaken till håligheterna.  

Miniutti (1973) har observerat att delvis lösa fibrer på träytan hos 
redwood och southern pine vrider sig som en korkskruv vid UV-
exponering. Han menar att detta till viss del orsakas av dragspänningar 
på fiberytan då vatten avgår men också av intermolekylära samman-
dragande krafter som uppkommer vid UV-bestrålning.  

3.3.11 Makroskopiska förändringar  

Ett av de första och kanske det tydligaste tecknet på åldring och ned-
brytning av trä som utsatts för väderpåverkan är ytans färgförändring. 
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Synligt ljus och det närgränsande UV-ljuset ändrar träets färg till en 
ljusare eller mörkare nyans beroende av träslag. Ljusa träslag gulnar 
eller mörknar (Sandermann & Schlumbom, 1962b) medan mörka 
träslag ofta blir ljusare (Anon, 1966; Fengel & Wegener, 1984). Efter 
en längre tids utomhussexponering av solljus och regn får alla träslag 
ett gråaktigt utseende (Anon, 1966; Sell & Leukens, 1971). Färgför-
ändringen beror också på andra faktorer såsom temperatur, fukt och 
atmosfär (Sandermann & Schlumbom, 1962a; Kleinert, 1970b; Fengel 
& Wegener, 1984). Detta beror på att vattenlösliga nedbrytningspro-
dukter sköljs bort av regnet och den grå cellulosan blottas (Wiesner, 
1864; Browne, 1959, 1960; Laughnan, 1959; Anon, 1966). En ren 
och silvergrå träyta fås då träet åldras i mycket torra områden eller i 
kustregioner där den salthaltiga omgivningen förhindrar påväxt av 
mikroorganismer på träytan (Anon, 1966). Däremot om träet skyddas 
mot regn får det en mörkt rödbrun yta (Browne, 1959). Då trä utsätts 
för UV-ljus under en relativt kort tidsperiod kan man tydligt se för-
ändring i dess reflex-ionsförmåga (Hon & Shiraishi, 1991). Då trä 
belyses med kortare våglängd än 350 nm fås en minskad reflexions-
förmåga jämfört med om det skulle ha belysts av ljus i 
våglängdsintervallet 400−700 nm. För våglängder mellan 350 och 450 
nm sker det ingen förändring i reflexionsförmågan, men vid ökad våg-
längd ökar också reflexionen (Nolan et al., 1945).  

Hastigheten med vilken trä missfärgas är normalt beroende av ljuets 
intensitet och våglängd. Generellt gäller det att ljus med normal inten-
sitet medför att träytan mörknar medan högintensitetsljus ger en 
urblekning av ytan, efter ett initialt skede av mörknande. Ljusa träslag 
är ofta mer mottagliga för strålning med våglängder kortare än 400 nm 
och färgade träslag absorberar synligt ljus speciellt vid vissa våglängder 
(Kringstad, 1969; Hon & Shiraishi, 1991). Enligt Schramm (1906) 
sker färgförändringen på några dagar vid exponering i solljus medan 
Feist (1982) anger tiden till några månader. Det färgade området kan 
tränga in 0,5−2,5 mm i träet (Schramm, 1906; Browne & Simonson, 
1957; Anon, 1966; Feist & Hon, 1992).  
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Som tidigare har nämnts måste färgförändringen som uppstår längre 
ned i materialet vara ett resultat av sekundära radikalreaktioner. Fria 
radikaler på en polymerkedja är inte speciellt rörliga vid rumstempera-
tur och de har dessutom en mycket begränsad livslängd. Det finns 
alltså ett flertal stabiliserande reaktioner som kan inträffa och neutrali-
sera radikalen, vilket leder till att nedbrytningen och därmed 
färgförändringen inte har någon större djupverkan (Hon et al., 1980; 
Lindberg, 1987).  

De ämnen som färgar ytan är extraktivämnen och nedbrytningspro-
dukter från lignin, som genomgår tydliga strukturella förändringar vid 
bestrålning (Leary, 1968; Kringstad & Lin, 1970; Hon & Shiraishi, 
1991). Cellulosan gulnar då den utsätts för ljus genom bildande av 
olika karbonylgrupper (Kleinert & Marraccini, 1966a,b; Kleinert, 
1969; Hon, 1979).  

Synliga sprickor uppkommer förr eller senare då trä utsätts för väder 
och vind. Det kan vara svårt att avgöra om dessa sprickor är en följd av 
de mikrosprickor som på ett tidigt stadium uppträder i och mellan 
cellväggarna på grund av ljusnedbrytningen eller om de är ett resultat 
av till exempel fuktgradienter i virket, dvs. mekanisk nedbrytning. 
Coupe och Watson (1967) menar att de synliga sprickorna uppstår på 
grund av flera faktorer, såsom mikrosprickor som uppkommer vid 
torkningen av virket, fotokemiska reaktioner och fuktinducerade spän-
ningsfält. De fann också att i den tangentiella ytan hos tall uppträdde 
sprickor i främst sommarveden. Sprickorna i den radiella ytan fann de 
oftast i gränsen mellan sommar- och vårved, samt i de vertikala harts-
kanalerna. Generellt sägs det att trä med låg densitet är mindre 
benäget att spricka än trä med hög densitet (Browne, 1960).  

Kan man minska sprickbenägenheten hos trä, finns det stora möjlig-
heter att vinna miljömässiga fördelar genom minskat underhåll och 
ökad livslängd hos träkonstruktionen. Hur beständigheten påverkas av 
hur virket har sågats fram ur stocken och bearbetats fram till slutan-
vändning är en parameter som i alltför liten grad har beaktats, speciellt 
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i de nordiska länderna. I till exempel Nordamerika är man betydligt 
bättre på att i bygginstruktioner och liknande för yrkesfolk och slut-
konsumenter belysa denna aspekt. 

Nedbrytningen av trä följer årsringsmönstret och ger ytan ett korruge-
rat utseende, där dalarna utgörs av eroderat poröst material (Kalnins, 
1966; Borgin, 1970). Wiesner (1864) beskriver att vårveden bryts ned 
snabbare än sommarveden, Figur 3.13. 

  

Figur 3.13 I ändytan hos utomhusexponerat trä är det lätt att se hur 
 vårveden bryts ned snabbare än sommarveden. 

Stamm (1965a) menar att trä som ska användas utomhus, med eller 
utan ytbehandling, ska ha stående årsringar, Figur 3.14. Det minime-
rar risken för sprickor som en följd av de anisotropa fuktrörelserna. 
Dessutom blir sprickorna i den radiella ytan mindre än i motsvarande 
tangentiella yta (Browne, 1960; Stamm, 1965a,b; Sandberg, 1999; 
Yata, 2001; Sandberg & Söderström, 2006). Flera undersökningar 
visar att den radiella ytan har mindre tendens att få fiberresning 
(Browne, 1948; Miniutti, 1963; Stamm, 1965a; Browne, 1957).  
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Figur 3.14 Sprickbildning hos radiell yta (vänster) och tangentiell yta (höger) 

av tall efter 3 års utomhusexponering. Sprickbildningen är betyd-
ligt mer omfattande i den tangentiella ytan jämfört med den 
radiella (Sandberg, 1999). 
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Feist och Mraz (1978) har undersökt årsringsbreddens inverkan på 
nedbrytningshastigheten hos radiella ytor hos western red cedar. De 
fann att sommarveden eroderar betydligt snabbare i frodvuxet virke 
jämfört hos virke som är senvuxet. Nedbrytninghastigheten hos vårve-
den var oberoende av om virket var frod- och senvuxet. Feist och Mraz 
fann vidare att i ett inledande skede eroderar vårveden snabbare än 
sommarveden, men efter två års utomhusexponering var nedbryt-
ningshastigheten densamma. Detta sägs bero på att man hade radiella 
ytor vid undersökningen och resultaten blir troligtvis annorlunda om 
man har tangentiella ytor. När vårveden erroderarbort snabbare än 
sommarveden på en radiell yta, friläggs sommarveden i form av tunna 
och sköra band som lätt kan brytas av, Figur 3.15. 

 
Figur 3.15 Sommarvedsband i radialytan där den omkringliggande 
 vårveden har eroderat bort. Tall i 265 gångers förstoring 
 (Sandberg, 1999).  
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Nedbrytningen på grund av ljus i kombination med erosion av väder 
och vind sker relativt långsamt. En sammanställning över viktförlusten 
för ett tiotal träslag visar på en erosionshastighet mellan 1 och 6 mil-
limeter per hundra år (Feist & Hon, 1984).  

Både den fysikaliska och kemiska fasen av utomhusexponeringen har 
en liten effekt på elasticitetsmodulen och hållfastheten hos en normal-
stort virkesstycke (Stamm, 1965a). Detta beror naturligtvis på att 
åldringen är begränsad till virkets yta. Vid exponering av 0,15 millime-
ter tjocka fanér av tall och citronträ visade det sig att draghållfastheten 
sjunker till 22 respektive 10 procent av den ursprungliga hållfastheten. 
Detta efter endast nio veckors exponering (Derbyshire & Miller, 
1981). En liknande undersökning med gran visade samma resultat 
(Raczkowski, 1980).  

3.4 Mekanisk nedbrytning 
Med mekanisk nedbrytning menas i första hand den nedbrytning som 
sker som följd av spänningar i trämaterialet. Mekanisk nedbrytning tar 
sig i uttryck som sprickor och deformationer hos träet, men som redan 
nämnts brukar även nötning och bearbetningsskador hänföras till me-
kanisk nedbrytning. De senare formerna av mekanisk nedbrytning tas 
inte upp här då de oftast har ringa betydelse för utomhusfasader. 

Vi har tidigare omnämnt årsringsorienteringens betydelse för före-
komsten av sprickor i utomhusexponerat virke, se Figur 3.13. Dessa 
sprickor kan till största delen hänföras till mekanisk nedbrytning av 
trämaterialet. Dock påskyndas nedbrytningen av solljusets inverkan. 
En intressant frågeställning är om årsringsorienteringen även har be-
tydelse då exempelvis en utomhuspanel har målats med täckande färg. 
Figur 3.16 visar prover målade med alkydoljefärg och som utsatts för 
accelererad åldring i en weather-o-meter (33 cykler á 144 timmar). 
Till vänster figuren visas panel med liggande årsringar och till höger 
panel med stående årsringar. Resultatet visar tydligt att årsringsorien-
teringen är viktig även då träet målats med täckande färg. 
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Figur 3.16 Sprickbildning hos fasadbrädor av gran målade med alkydolje-
 färg. Virke med liggande årsringar (vänster) och med stående 
 årsringar (höger). 

Förutom den helt dominerande inverkan av årsringsorienteringen för 
sprickförekomst i virke har Sandberg (1997a, 1999) också visat att vare 
sig ytbehandling med linolja eller impregnering med CCA-medel på-
verkar sprickförekomsten i någon högre grad, Figur 3.17. Något 
samband mellan virkets densitet och sprickbildning kunde heller inte 
påvisas i dessa undersökningar. 

Däremot finns det ett samband mellan sprickförekomst och närheten 
till märgen. Orsaken är att den märgnära veden, ungdomsveden, har 
helt andra krympningsegenskaper än veden längre ut mot kambiet 
(den mogna veden). Närmast märgen har mikrofibrillerna en 45° lut-
ning mot trädets längdaxel, medan mikrofibrillerna lutar 7° mot 
trädets längdaxel i den mogna veden. Detta medför en betydlig större 
longitudinell krympning i ungdomsveden vid torkning jämfört med 
den mogna veden, varför virkesstycket måste spricka eller vrida sig då 
plankor med både ungdomsved och mogen ved torkar (Thörnqvist, 
1993; Sandberg, 1995b, 1997b). 
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Figur 3.17 Medelspricklängden hos tallvirke exponerat utomhus under 3 
 år. Inverkan av ytbehandling med linolja eller impregnering 
 med CCA-medel är marginell jämfört inverkan av årsrings-
 orienteringen (Sandberg, 1997a, 1999). 

Sandberg och Söderström (2006) har visat att det ur sprickhänseende 
inte har någon avgörande betydelse hur man årsringsmässigt vänder 
virke med liggande årsringar, det vill säga om bark- eller märgsidan av 
virkesstycket är exponerad, Figur 3.18. Märgsidan uppvisade något 
mindre medelspricklängd, men det gick inte på grund av spridningen i 
mätresultaten att påvisa någon signifikant skillnad i spricklängd hos 
proverna med liggande årsringar, Figur 3.19. Urban och Evans (1995) 
menar dock att märgsidan spricker mindre än barksidan vid utomhus-
exponering. Man ska komma ihåg att hur brädan vänds i en panel kan 
ha betydelse ur konstruktionshänseende. Virke med stående årsringar 
uppvisade liksom i övriga undersökningar låg sprickbenägenhet, Figur 
3.19. 
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Figur 3.18 Sprickbildning hos gran- och tallvirke efter fem års utomhusex-
 ponering. 
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Figur 3.19 Medelspricklängden (m/m2)efter fem års utomhusexponering 
  för gran och tall, samt dess beroende av vilken yta som har  
 exponerats. 
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Vid undersökning av utomhusexponerat målat trä med mer eller 
mindre liggande årsringar har det visat sig att sprickor är mer vanligt 
förekommande på virkets märgsida än dess splintsida. Det beror på att 
på märgsidan ligger sommarveden över vårveden och bryts lätt av, Fi-
gur 3.20. Dessa sprickor kan ha initierats redan vid bearbetningen av 
virket, t.ex. genom sågnings- eller hyvlingsprocessen, på grund av att 
den yttersta delen av sommarveden utgör en svag zon vid bearbetning-
en. Ovanstående kan låta motsägelsefullt, då man ofta hävdar att 
märgsidan spricker mindre då den har högre grad av ”stående årsring-
ar”. Man ska då komma ihåg att det är endast märgkluvet virke som 
har årsringarna i stort sett vinkelrätt mot ytan på märgsidan. 

 

Figur 3.20 Hos virke med liggande årsringar, som är vanligt förekommande 
hos fasadbräder, är sprickor i den exponerade ytan mer frekvent 
förekommande om virkets märgsida är exponerad.  
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Vid undersökning av 40−50 år gamla träfönster och utvändiga träfasa-
der har Marelius et al. (1995) funnit ett tydligt samband mellan 
årsringsorienteringen i virkesytan och förekomst av sprickor, Figur 
3.21. Ju mer stående årsringar virket hade desto färre sprickor kunde 
observeras. 

Rått virke som torkas behåller volym och geometrisk form så länge 
fuktkvoten är över den så kallade fibermättnadsfuktkvoten, dvs. över 
25−30 %. Fortgår torkningen under denna nivå krymper virket. Ef-
tersom trä är anisotropt sker krympningen olika i olika riktningar. 
Närmast märgen i den så kallade ungdomsveden är krympningen i den 
longitudinella, den radiella och den tangentiella riktningen ungefär 
lika stor. Utanför ungdomsveden, som övergår i mogen ved i området 
10 till 15 årsringar från märgen, är förhållandet mellan longitudinell, 
radiell och tangentiell krympning ca. 1:10:20. 

Att virke krymper olika i olika riktningar såväl som vid olika avstånd 
från märgen medför att virket spricker eller deformeras då det torkas. 
Beroende på hur virket sågas ur stocken och hur det torkas kommer 
mängden sprickor och deformationer att skilja sig åt, Figur 3.22.  
 

 

Figur 3.21 Andelen fönster och fasadbrädor med sprickor som funktion av 
 årsringsorienteringen i virkets tvärsnittsyta. Virke med stående 
 årsringar uppvisar mycket liten sprickbenägenhet (Marelius et 
 al., 1995). 
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Figur 3.22  Medelvärden för relativ spricklängd, dvs. totala längden av alla 

sprickor med en största bredd större än 0,25 mm dividerat med 
virkets längd, för gran- och tallvirke utsågat med olika lägen i 
stocktvärsnittet (Sandberg, 1997b). 

Mest och störst sprickor får man vid märgen då märgen ligger mitt i 
en planka. Minst sprickor får man i virke med stående årsringar 
(Sandberg, 1997b). 

Om virket inte spricker när det torkas under fibermättnadspunkten 
kommer det att i större eller mindre grad att deformeras. Det är van-
ligt att tala om följande fyra olika typer av virkesdeformationer: 

• Skevhet, virke som sågats ur stocken nära märgen eller inne-
håller stor växtvridenhet har ofta en tendens att vrida sig. Man 
talar då om att virket har blivit skevt. 

• Kantböj, virke som sågats ur stockar med mycket tjurved har 
ofta en tendens att böja sig runt virkesstyckets kant. Sådant 
virke är mycket svårt att med handkraft böja tillbaka. 

• Flatböj, virke som böjer sig runt sin flata sida. Sådant virke 
kan man ofta med handkraft böja tillbaks och använda, om 
flatböjen inte är för stor. 



 65 

• Kupning, virke som formändras i tvärsnittet. Märgsidan blir 
konvex, medan barksidan blir konkav vid torkning från rått 
tillstånd. På barksidan kan det ibland bildas sprickor vid tork-
ningen på grund av stora dragspänningar. 

Merparten av träden vrider sig något när de växer, vilket kallas växtvri-
denhet. För granen är det vanligast att träden har en väntervridenhet 
på ca 3° vid 3:e till 5:e årsringen, därefter avtar vänstervridenheten och 
är ungefär noll i den 70:e årsringen, varefter stammen blir högervriden. 
Träd med denna typ av vridning ger i allmänhet ett rakt och fint virke. 
Virke, som sågas ur träd som under hela sin livstid producerar väns-
tervridet virke, kommer nästan uteslutande att bli skevt (Säll, 2002). 
Det finns även träd som börjar vrida sig åt höger för att sedan övergå i 
vänstervridning. Sedan gammalt kallade man sådana träd för ”sol-
vinda” eller ”motvinda”. Sådant virke skulle inte användas i 
husbyggnation eftersom stockarna vred sig från varandra och det bil-
dades springor mellan stockarna (Sjömar, 1988). 

Genom omväxlande svällning och krympning rör sig virket, vilket sker 
hos virke i utomhusapplikationer. Färgen på t.ex. fasader som är må-
lade med linoljefärg, akrylatfärg eller alkydoljefärg blir uttröttad och 
spricker på grund av virkets rörelser, Figur 3.16. Spricker färgskiktet 
kan virket ta upp ytterligare fukt och när fuktkvoten stigit över 25−30 
% är risken stor för blånad och rötsvampangrepp.  

Som det framgår av beskrivningen ovan så är det flera mekanismer 
som samtidigt påverkar trä vid utomhusanvändning ovan mark. Figur 
3.23 visar en schematisk bild över hur spänningar uppstår i virkesytan 
på grund av uppfuktning och uttorkning. Följande kan antas ske vid 
utomhusexponering av trä: 

a) Uppfuktning av träytan medför att ytskiktet sväller. Svällnings-
rörelserna begränsas av att virkesstycket är fixerat t.ex. mot ett 
underliggande regelverk och därigenom uppkommer tryckspän-
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ningar i virket. Sprickor uppkommer i allmänhet inte i detta 
skede. 

b) Vatten tränger gradvis längre in i träet även efter att vattenbe-
gjutningen av ytan upphört och ytan börjar i relation till 
omgivningens klimatförhållande gradvis att torka. 

c) När ytans fuktkvot kommer under fibermättnadsfuktkvoten bör-
jar ytan krympa, men denna krympning begränsas av 
underliggande trä som inte har torkat ut i samma grad som ytan 
och på grund av att virkesstycket är fixerat. 

d) Fixeringen av trästycket innebär att ytan utsätts för dragspän-
ningar. 

e) Beroende på storleken hos dessa spänningar kan de leda till att 
sprickor uppkommer. 

 

 

Figur 3.23 Uppfuktning och uttorkning av en virkesytan kan resultera i 
 sprickor, speciellt om rörelserna förhindras genom att virket är 
 fixerat på något sätt (Evans, 2008). 
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3.5 Metoder för att studera beständighet ovan mark 
Normalt klassas virkets beständighet efter hur länge det obehandlat 
klarar sig i markkontakt. Inom detta område finns ett stort antal ve-
tenskapliga studier. På senare år har dock försök ovan mark blivit av 
allt större intresse, eftersom man menar att vid en sådan exponering är 
helt andra processer inblandade. Ovan mark finns dessutom en annan 
flora av mikroorganismer än i markkontakt. Flera av de metoder där 
man önskar testa träets beständighet ovan mark bygger på att testet 
görs så krävande som möjligt, antingen genom att bygga in fuktfällor 
eller genom att placera proverna nära marken. Anledningen till detta 
är att det annars kan ta väldigt lång tid innan någon nedbrytning sker. 
Hur krävande testet ska göras är en avvägning. Viktigt är dock att pro-
verna får möjlighet att torka ut mellan fuktiga perioder.  

Nedan följer några exempel på vanliga metoder för att testa träets be-
ständighet ovan mark. De flesta metoderna bygger på att träprover 
exponeras utomhus under ett antal år varvid olika mätningar utförs på 
proverna, t.ex. vägning med jämna mellanrum för att fuktkvoten ska 
kunna bestämmas, besiktning av påväxt av svamp, sprickor och flag-
ning av färg.  

3.5.1 Öqvist-metoden 

Öqvist-metoden (Öqvist, 1988) bygger på att provbitar med dimens-
ionen 30x50x450 mm monteras en meter över marken med den 
exponerade ytan i sydlig riktning och orienterad 45° i förhållande till 
vertikalplanet, Figur 3.24. En plåt skyddar provernas övre delar från 
regn och solljus.  
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Figur 3.24  Försöksuppställning enligt Öqvist-metoden (Öqvist, 1988). 

3.5.2 Johansson-metoden  

Vid tillämpning av Johansson-metoden skruvas tre bitar med dimens-
ionen 22x95x500 mm samman med överlapp enligt Figur 3.25 
(Johansson et al., 1999). Proverna hängs på en ställning 0,5 meter över 
marken med den exponerade ytan i sydlig riktning och orienterad 30° i 
förhållande till vertikalplanet. 
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Figur 3.25  Exponering enligt Johansson-metoden (Johansson et al., 
 1999). 

3.5.3 Double layer 

I detta test läggs obehandlade prover med dimensionen 25x50x500 
mm, i ett tätt dubbelt lager på en låg ställning av obehandlad gran, 
Figur 3.26 (Rapp et al., 2001). Metoden är relativt snabb, men får 
anses som lite väl ”tuff”, för att återspegla nedbrytning ovan mark. 

 

Figur 3.26 Exponering enligt double layer metoden (Rapp et al., 2001). 
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3.5.4 Pile bed  

Denna metod är egentligen ett nära marken test, där prover med di-
mensionen 25x98x250 mm läggs omlott på marken, Figure 3.27 
(Nilsson, 1993). Proven närmast marken kommer att påverkas på 
samma sätt som vidi ett marktest, men nedbrytningen kommer att gå 
långsammare ju längre upp i högen nedbrytningen studeras. Fukt 
vandrar upp från marken och genom lagren, vilket gör detta test 
mycket krävande. 

 

Figur 3.27 Ett lager i Pile bed metoden (Nilsson, 1993). 

3.5.5 Standardiserade metoder för provning av trä ovan mark 

Vid standard SS-EN927-3 (CEN, 2000a) används provbitar med di-
mensionen 20x100x375 mm som har den exponerade ytan i sydlig 
riktning och orienterad 45° i förhållande till vertikalplanet. Denna 
standard är framtagen för att testa beständigheten hos olika ytbehand-
lingar, men kan även användas för obehandlat virke. 

Lapjoint-metoden (CEN, 1996b) är en standard där prover utformas 
genom att två träbitar fogas samman genom överlappning och hålls 
ihop med plastband, Figur 3.28. Metoden är krävande på det sätt att 
en fuktfälla skapas mellan proverna, vilket underlättar för svampan-
grepp. Det har dock visat sig svårt att hålla ihop bitarna tillräckligt tätt 
när träet krymper och sväller. 
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Figur 3.28 Utformning av provkropp enligt Lapjoint-metoden 
 (CEN, 1996b). 

L-joint är en annan europeisk standard (CEN, 1993). Standarden är 
framtagen för att testa impregnerat virke som målats, t.ex. fönster-
virke. Provet består av två delar med dimensionen 38x38x203 mm, 
som sitter ihop likt ett L, Figur 3.29. Provet sätts sedan på en ställning 
i 10 graders lutning i förhållande till horisontalplanet, för att skapa en 
vattenfälla.  

  

Figure 3.29  L-joint metoden (CEN, 1993). 
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3.5.6 Accelererad åldring i laboratoriemiljö 

Det finns några standardiserade metoder för att mäta beständighet i 
laboratoriemiljö. EN 113 (CEN, 1994) är utvecklad för test av trä-
skyddsmedel, men metoden är densamma som används för naturlig 
beständighet enligt EN 350 (CEN, 1996). Metoden bygger på att 
utsätta provbitar för basidiesvampar i en renkultur. Metoden kan anses 
vara missvisande då svampen, som växer på ett medium när provbiten 
tillsätts, redan har en näringskälla. Svampen är därför inte beroende av 
träprovet för sin överlevnad. Metoden är dessutom utvecklad för att 
svampen ska få optimal tillväxt och träprovets enda skydd är dess 
fungicida ämnen. I praktiken gäller andra förhållanden, speciellt ovan 
mark där trämaterialets fuktdynamik spelar en avgörande roll för be-
ständigheten mot röta.  

En annan metod för att uppnå en accelererad åldring är att behandla 
träprover i en så kallad weather-o-meter (Blümer & Nussbaum, 2001). 
Detta är en speciell kammare som under givna tidsintervall kan utsätta 
proverna för omväxlande kyla, värme, torka, regn och UV-strålning, 
Figur 3.30. En weather-o-meter saknar förmågan att utsätta proverna 
för en naturlig kolonisering av nedbrytande svampar. Dock är den ut-
märkt för att studera fuktdynamik och färgfilmers hållbarhet. 

Butcher och Drysdale (1978) använde sig av en relativt enkel metod 
för att undersöka olika kemikaliers effektivitet mot röta. De behand-
lade träproverna besprutades med en svampsuspension innan de 
inkuberades vid rumstemperatur och hög luftfuktighet i 6−8 veckor. 
Proverna analyserades sedan visuellt och omfattningen av angrepp 
bestämdes. Detta tillvägagångssätt ger en snabba och överskådliga 
jämförande resultat men kan vara svår att applicera på obehandlade 
träprover som kan ha ett snabbt nedbrytningsförlopp. 
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Figur 3.30 Weather-o-meter där prover kan ses i den öppna dörren. 

Ett annat sätt att påskynda nedbrytningen är att använda sig av en så 
kallad förbehandling (Molnar et al., 1996). Träprover utsätts då för en 
mikrobiell kolonisering under en tid utomhus innan tester utförs i la-
boratoriemiljö. Den naturliga mikrofloran som erhålls kan i allmänhet 
inte uppnås genom enbart laboratorieförsök. 

Mycologgen är en utrustning som accelererar påväxt av svampar och 
har visat sig vara en effektiv och snabb metod för att undersöka be-
ständigheten mot missfärgande svampar (Blom & Bergström, 2005a). 
Idén bakom utrustningen är att utsätta provbitar för olika fuktcykler 
och svampsporer samtidigt, där fuktcyklerna varieras genom förin-
ställda tidserier. Beroende på vilket material som testas så tillämpas 
olika fuktbelastning. Kamrarna i vilka testerna utförs har volymen 
365x200x470 mm3 och på långsidorna monteras provbitar med di-
mensionen 20x70x150 mm i aluminiumramar, Figur 3.31. Varje 
provbit förses med resistiva givare som kalibreras så att fuktkvoten kan 
mätas 3 mm från den exponerade ytan. På varje prov sprutas i början 
av testperioden en svamplösning. Efter ca tre månader brukar ett full-
gott resultat uppnås, dvs. påväxt av svampar har erhållits i sådan 
omfattning att en utvärdering går att genomföra. 
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Figur 3.31 Schematisk bild över en av mycologgens tre kammare. 

Eftersom virkets fuktegenskaper är avgörande för virkets beständighet 
så används ofta tester för vattenupptagning. Vid den så kallade kopp-
metoden undersöks vattenångas transporthastighet genom ett material 
enligt standarden ISO 12572 (ISO, 2001). Provbiten monteras på en 
skål fylld med kaliumnitrat (KNO3), dvs. ett salt som reglerar den rela-
tiva luftfuktigheten i skålen till 94 %, Figur 3.32. Koppen ställs sedan i 
ett klimatrum med 60 % relativ luftfuktighet varvid ett fuktflöde er-
hålls från koppen till omgivningen. Vattenånggenomgångsmotståndet 
(Zp) kan sedan beräknas genom vägning av koppen.  

Flytmetoden är ytterligare en standardiserad metod för att bestämma 
fuktupptagningen i trä (CEN, 2000b). Vid denna metod används 
provbitar med dimension 70x20x150 som förseglas med tät färg på alla 
sidor utom en flatsida. Proverna får sedan flyta i vatten och mängden 
vatten som absorberas i träet bestäms.  
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Figur 3.32 Provkopp för test av vattenånggenomgångsmotstånd enligt ISO 
 12572 (ISO, 2001). 

3.6 Summering av kapitel 3 
Livslängden, stabiliteten och motståndet mot nedbrytning hos trä som 
används utomhus är mycket hög då det inte utsätts för nedbrytande 
enzymer från olika mikroorganismer eller extrem kemisk miljö. Under 
sådana förhållanden kan trä bestå i mer än tusen år trots full expone-
ring av väder och vind. Likväl sker det kemiska förändringar i träets 
olika beståndsdelar, som försämrar dess mekaniska egenskaper. Dessa 
förändringar går dock förvånansvärt långsamt. 

Den nedbrytning som sker till följd av ljusbestrålning av trä är av ke-
misk natur. Träets olika beståndsdelar reagerar sinsemellan väldigt 
olika vid bestrålning. Ljusnedbrytningen av trä beror på ett antal om-
givande faktorer såsom typ av strålning, fukt, temperatur och tillgång 
till syre. Bildandet av fria radikaler är en viktig länk i nedbrytningsför-
loppet. 

Vid de allra flesta fall då trä exponeras utomhus ovan mark kommer 
träet att utsättas för mikrobiell nedbrytning som avsevärt påskyndar 
nedbrytningen av materialet. Vad gäller granens och tallens beständig-
het ovan mark mot mikrobiell nedbrytning kan följande slutsatser dras 
från denna litteraturstudie: 
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• Splintveden är betydligt mer känslig för påväxt av missfärg-
ande svampar än vad kärnveden är. 

• Splintveden tar också lättare upp vatten än kärnveden. 

• Årsringsbredd eller densitet har ingen eller liten inverkan på 
beständigheten och fuktupptagningen.  

• Trämaterialets ursprung har ingen avgörande inverkan på be-
ständigheten eller fuktdynamiken.  

• Brädgårdstorkning kan leda till mindre beständigt virke. 

• Det finns ingen systematisk variation i beständigheten eller 
fuktupptagning hos kärnved med olika extraktivämnesinne-
håll. 

• Virke med stående årsringar uppvisar mycket liten sprickbenä-
genhet och hög formstabilitet jämfört med virke utsågat på 
sådant sätt att en annan årsringsorientering erhålls i virkets 
tvärsnitt. 



 77 

3.7 Referenser 
Akhter, S. & Hale, M.D.C. (2002). Variation in natural durability of British 

grown Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Part II. Ef-
fect of extractive contents and taxifolin. The International Research 
Group on Wood Preservation, Report No. IRG/WP 02-10446. 

Almberg, Å. (1999). Elementhalter i gran- och tallved: variation med boniteten 
och längs trädstammen. Sveriges Lantbruksuniversitet, Avdelningen för 
skogsekologi, Uppsala, Rapport nr 81. 

Anon. (1966). Wood finishing: Weathering of wood. U.S. Department of Ag-
riculture, Forest Service Research Note FPL-0135.  

Bamber, R.K. (1976). The pattern of surface deterioration in weathered 
Pinus radiata sapwood. In: Proceedings of XVI IUFRO World-Congress, 
Oslo. 

Bamber, R.K. & Summerville, R. (1980). Microscopic studies of the weath-
ering of radiata pine sapwood. Journal of the Institute of Wood Science, 
9:84−88.  

Bao, F.C., Jiang, Z.H., Jiang, X.M., Lu, X.X., Luo, X.Q. & Zhang, S.Y. 
(2001). Differences in wood properties between juvenile wood and 
mature wood in 10 species grown in China. Wood Science and Technol-
ogy, 35:363−375. 

Barnett, J.R. & Jeronimidis, G. (eds.) (2003). Wood quality and its biological 
basis. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK, ISBN 1-84127-319-8. 

Bergström, B. Gustavsson, G., Gref, R. & Ericsson, A. (1999). Seasonal 
changes of pinosylvine distribution in the sapwood/heartwood 
boundary of Pinus sylvestris. Trees, 14:64−71. 

Bergström, M. & Blom, Å. (2005). Above ground durability of Swedish soft-
wood. PhD Thesis, Växjö University Press, Acta Wexionensia, No. 
66/2005, Sweden. 

 



 78 

Bergström, M. & Blom, Å. (2007a). Differences in properties between 
Norway spruce (Picea abies) heartwood and sapwood. Part 1. Acceler-
ated durability testing. In: Proceedings of the Wood protection 
Conference, Barnes, H.M. (ed.). Forest Products Society, Madison, 
USA, pp. 339−345. 

Bergström, M. & Blom, Å. (2007b). Differences in properties between 
Norway spruce (Picea abies) heartwood and sapwood. Part 2. Vapour 
and Liquid permeability. In: Proceedings of the Wood protection Confer-
ence, Barnes, H.M. (ed.). Forest Products Society, Madison, USA, 
pp. 347−352. 

Bergström, M., Rydell, Å. & Elowson, T. (2004). Durability of untreated 
Norway spruce (Picea abies) exposed outdoors above ground for nine 
years. Holzforschung, 58:167−172. 

Bergström, M., Rydell, Å. & Thörnqvist, T. (2005). Durability and mois-
ture dynamics of Norway spruce (Picea abies) heartwood and 
sapwood. In: Proccedings from the Woodframe Housing and Disaster Is-
sues Conference, Beall, F.C. (ed.). Forest Products Society, Madison, 
USA, pp. 159−163. 

Bertaud, F. & Holmbom, B. (2004). Chemical composition of earlywood 
and latewood in Norway spruce heartwood, sapwood and transition 
zone wood. Wood Science and Technology, 38:245−256. 

Blom, Å. & Bergström, M. (2005a). Mycologg – a new accelerated test 
method for wood durability above ground. Wood Science and Technolo-
gy, 39:663−673. 

Blom, Å. & Bergström, M. (2005b). Untreated Scots pine (Pinus sylvestris) 
and Norway spruce (Picea abies) wood-panels exposed out of ground 
contact in Sweden for two years. Holz als Roh- und Werkstoff, 
64(1):53−61. 

 

 



 79 

Blom. Å., Thörnqvist, T. & Bergström, M. (2010). Outdoor exposure un-
treated Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea 
abies (L.) Karst.). Wood Material Science and Engineering, 
5(3/4):204−210. 

Blümer, H. & Nussbaum, R. (2001). Panelbräder med olika ytstrukturer och 
betydelsen av dessa för färgskiktets funktion vid utomhusexponering. 
Trätek, Stockholm, Sweden, Rapport P0103006. 

Borgin, K. (1970). The use of scanning electron microscope for the study of 
weathered wood. Journal of Microscopy, 92(1):47−55.  

Borgin, K. (1971). The mechanism of the breakdown of the structure of 
wood to environmental factors. Journal of the Institute of Wood Science, 
5:26−30. 

Borgin, K., Parameswaran, N. & Liese, W. (1975). The effect of aging on 
the ultrastructure of wood. Wood Science and Technology, 9(2):87−98.  

Boutelje, J., Ihlstedt, B. & Jonsson, U. (1979). The effects of wet storage of 
roundwood. Part 1. Effect on stain-finishing and painting. Svenska 
träforskningsinstitutet, Stockholm, Sweden, STFI-meddelande, Serie 
A. No. 486. 

Boutelje, J. & Nilsson, T. (1985). The effects of felling time and felling area, 
wet storage, tree species and wood density on the durability of wood. Part 
1: Durability against fungal decay. Svenska träforskningsinstitutet, 
Stockholm, Sweden, Wood Technology Report 73. 

Browne, F.L. (1948). Behavior of house paints on different woods.  U.S. De-
partment of Agriculture, Forest Service Forest Products Laboratory 
Report No. R1053.  

Browne, F.L. (1957). Swelling of springwood and summerwood in soft-
wood. Forest Products Journal, 7:416−424.  

Browne, F.L. (1959). Understanding of the mechanisms of deterioration of 
house paint. Forest Products Journal, 11:417−427. 



 80 

Browne, F.L. (1960). Wood siding left to weather naturally.  
Southern Lumberman, 15:141−143. 

Browne, F.L. & Simonson, H.C. (1957). The penetration of light into 
wood. Forest Products Journal, 7:308−314. 

Butcher, J.A. & Drysdale, J. (1978). Laboratory screening trials with chemi-
cals for protection of sawn timber against mould, sapstain and decay. 
International Biodeterioration bulletin, 14(1):11−19. 

Carling, O., Follin, T., Jermer, J. & Lundström, H. (1984). TRÄ - skydds-
handbok. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. 

Celimene, C.C., Micaels, J.A., Ferge, L. & Young, R.A. (1999). Efficiency 
of pinosylvins against white-rot and brown-rot fungi. Holzforschung, 
53:491−497.  

CEN (1993). EN 330. Wood preservatives - Field test method for determining 
the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of 
ground contact: L-joint method. European Committee for Standardiza-
tion. 

CEN (1994). EN 350-1 and 2. Durability of wood and wood-based products – 
Natural durability of solid wood – Part 1: Guide to the principles of testing 
and classification of the natural durability of wood  - Part 2: Guide to 
natural durability of selected wood species of importance in Europe. Euro-
pean Committee for Standardization. 

CEN (1996a). EN 113. Wood preservatives –Test method for determining the 
protective effectiveness against wood destroying basidomysetes- Determi-
nation of the toxic values. European Committee for Standardization. 

CEN (1996b). ENV 12037. Wood preservatives - Field test method for deter-
mining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed 
out of ground contact - Horizontal Lap-joint method. European Com-
mittee for Standardization. 



 81 

CEN (2000a). EN 927-3. Paints and varnishes - Coating materials and coat-
ing systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test. European 
Committee for Standardization. 

CEN (2000b). EN 927-5. Paints and varnishes - Coating materials and coat-
ing systems for exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water 
permeability. European Committee for Standardization. 

Chang, S.-T., Hon, D.N.-S. & Feist, W.C. (1982). Photodegradation and 
photoprotection of wood surfaces. Wood and Fiber, 14(2):104−117. 

Coupe, C. & Watson, R.W. (1967). Fundamental aspects of weathering. 
In: Proceedings of the Annual Convention of the British Wood Preserva-
tion Association, pp. 37−49.  

Derbyshire, H.  & Miller, E.R. (1981). The photodegradation of wood 
during solar irradiation. Part I: Effects on the structural integrity of 
thin wood strips. Holz als Roh- und Werkstoff, 39(8):341−350.  

Desai, R.L. (1968). Photodegradation of cellulosic materials- A review of 
the literature. Pulp and Paper Magazine of Canada, 69(6):53−61.  

Dinwoodie, J.M. (2000). Timber: Its nature and behaviour. 2nd Ed. E & FN 
Spon, New York. ISBN 0-419-23580-9. 

Dunleavy, J.A. & McQuire, A.J. (1970). The effect of water storage on the 
cell-structure of Sitka spruce (Picea sitchensis) with reference to its 
permeability and preservation. Journal of the institute of Wood Science, 
26(2):20−28. 

Ekman, R. (1979). Analysis of the nonvolatile extractives in Norway spruce 
sapwood and heartwood. Acta Academica, Åbo, Report Serie B 39:4.  

Ekman, W., Eneroth, O., Hanngren, H., Hellström, O., Kinnman, G., 
Klason, P., Löf, A., Magnuson, G., Nordquist, M., Sundblad, G. & 
Wesslén, G. (1922). Handbok i skogsteknologi. Fritzes, Stockholm. 

Ekstedt, J. & Karlsson, A. (2009). Beväxning på målade träfasader utomhus. 
SP rapport 2009:11. 



 82 

Elowson, T., Bergström, M. & Hämäläinen, M. (2003). Moisture dynamics 
in Norway spruce and Scots pine during nine years of outdoor expo-
sure above ground in relation to different surface treatments and 
handling conditions. Holzforschung, 57:219−227. 

Ericsson, T., Fries, A. & Gref, R. (2001). Genetic correlations of heart-
wood extractives in Pinus sylvestris progeny tests. Forest genetics, 
8(1):73−79. 

Evans, P.D. (2008). Weathering and photoprotection of wood. In: Devel-
opment of commercial wood preservatives: efficacy, environmental, and 
health issues. Schultz, T.P., Militz, H., Freeman, M.H., Goodell, B. 
& Darrel, D.N. (eds.). ACS Symposium Series 982, ISBN 978-0-
8412-3951-7. 

Feist, W.C. (1982). Weathering of wood in structural uses.  
In: Structural use of wood in adverse environments. Meyer, R.W. v. 
(ed.). van Nostrand Reinhold Inc., New York.  

Feist, W.C. &  Hon, D.N.-S. (1984). Chemistry of weathering and protec-
tion. In: The chemistry of solid wood, Rowell, R.M. (ed.). American 
Chemical Society, Washington DC, Advances in Chemistry Series 
207: 401−451.  

Feist, W.C. & Hon, D.N.-S. (1992). Chemistry of weathering and protec-
tion. In: Structural use of wood in adverse environments, Meyer, R.W. 
& Kellogg, R.M. (eds.). van Nostrand Reinhold Inc. New York.  

Feist, W.C. & Mraz, E.A. (1978). Comparison of outdoor and accelerated 
weathering of unprotected softwoods. Forest Products Journal, 
28(3):38−43.  

Fengel, D. & Wegener, G. (1984). Wood: chemistry, ultrastructure, reactions. 
Walter de Gruyter, Berlin, New York. 

Fries, A., Ericsson, T. & Gref, R. (2000). High heritability of wood extrac-
tives in Pinus sylvestris progeny tests. Canadian Journal of Forest 
Research, 30:1707−1713. 



 83 

Futo, L. (1974). Photochemical decomposition of wood. Method of prepa-
ration and analysis. Holz als Roh- und Werkstoff, 32:303−311. 

Grönlund, A. & Rydell, R. (1983). Analys av rötskadade fönster. Svenska 
träforskningsinstitutet, Stockholm, Sweden, STFI meddelande, Serie 
A, No 811.  

Gierlinger, N., Jacques, D., Schwanninger, M., Wimmer, R. & Pâques, 
L.E. (2004). Heartwood extractives and lignin content of different 
larch species (Larix sp.) and relationships to brown-rot decay-
resistance. Trees, 18:230−236. 

Gjerdrum, P. (2003). Heartwood in relation to age and growth rate in Pinus 
Silvestris L. in Scandinavia. Forestry, 76(4):413-424. 

Hameed, M. & Roffael, E. (1999). Über die Benetzbarkeit von Splint- und 
Kernholz der Keifer, Douglasie und Lärche. Holz als Roh- und Wer-
stoff, 57:287–293. 

Harju, A.M., Venäläinen, M., Anttonen, S., Viitanen, H., Kainulainen, P., 
Saranpää, P. & Vapaavuori, E. (2003). Chemical factors affecting the 
brown-rot decay resistance of Scots pine heartwood. Trees, 
17:263−268. 

Hawley, L.F., Fleck, L.C. & Richards, C.A. (1924). The relation between 
durability and chemical composition in wood. Industrial & Engineer-
ing Chemistry Research, 16:699−706. 

Hirmke, M., Messner, K., Fellner, J., Teischinger, A. & Wimmer, R. 
(1998). Influence of felling time on the natural durability of Norway 
spruce (Picea abies (L.) Karst.). The International Research Group on 
Wood Preservation, IRG Secretariat, Stockholm. IRG/WP 98-
10250. 

Hon, D.N.-S. (1975a). Formation of free radicals in photoirradiated cellu-
lose. I. Effect of wavelength. Journal of Polymer Science - Polymer 
Chemistry Edition, 13:1347−1361.  



 84 

Hon, D.N.-S. (1975b). Formation of free radicals in photoirradiated cellu-
lose. II. Effect of moisture. Journal of Polymer Science - Polymer 
Chemistry Edition, 13:955−959. 

Hon, D.N.-S. (1975c). Formation of free radicals in photoirradiated cellu-
lose. III. Effect of photosensitizers. Journal of Polymer Science - 
Polymer Chemistry Edition, 13:1933−1941.  

Hon, D.N.-S. (1975d). Formation of free radicals in photoirradiated cellu-
lose. VI. Effect of lignin. Journal of Polymer Science - Polymer 
Chemistry Edition, 13:2641−2652.  

Hon, D.N.-S. (1976). Fundamental degradation processes relevant to solar 
irradiation of cellulose: ESR studies. Journal of Macromolecular Science, 
Part A Pure and Applied Chemistry, 10(6):1175−1192.  

Hon, D.N.-S. (1979). Photooxidative degradation of cellulose: Reactions of 
the free radicals with oxygen. Journal of Polymer Science - Polymer 
Chemistry Edition, 17:441−454. 

Hon, D.N.-S. (1981). Yellowing of modern papers. In: Preservation of paper 
and textiles of historic and artistic value II. Williams, J.C. (ed.). Ad-
vances in Chemistry Series, 193:119−141. 

Hon, D.N.-S. (1982). Photochemical degradation of lignocellulose materi-
als. In: Developments in Polymer Degradation–3. Grassie, N. (ed.). 
Essex Applied Science Ltd, pp. 229–281. 

Hon, D.N.-S. (1983). Weathering reactions and protection of wood surfac-
es. Journal of Applied Polymer Science, Applied Polymer Symposium, 
37:845−864. 

Hon, D.N.-S. & Ifju, G. (1978). Measuring penetration of light into wood 
by detection of photo-induced free radicals. Wood Science, 
11(2):118−127.  

Hon, D.N.-S., Ifju, G. & Feist, W.C. (1980). Characterisation of free radi-
cals in wood. Wood and Fiber, 12(2):121−130. 



 85 

Hon, D.N.-S. & Feist, W.C. (1981). Free radical formation in wood: the 
role of water. Wood Science, 14(1):41−48. 

Hon, D.N.-S.  & Chang, S.-T. (1984). Surface degradation of wood by 
ultraviolet light. Journal of Polymer Science - Polymer Chemistry Edition, 
22:2227−2241.  

Hon, D.N.-S. & Shiraishi, N. (eds.) (1991). Wood and cellulosic chemistry. 
Marcel Dekker, Inc., New York and Basel, ISBN 0-8247-8304-2. 

Johansson, I. & Lindgren, O. (1990). Kompendium i kemisk träförädling, 
ytbehandling och limning. Högskolan i Luleå, institutionen för Trätek-
nik i Skellefteå. 

ISO (2001). ISO 12572. Hygrothermal performance of building materials and 
products – Determination of water vapour transmission properties. Inter-
national Organization for Standardization. 

Johansson, P., Jermer, J. & Johansson, I. (1999). Fältförsök med träskyddsme-
del för klass AB. Delrapport nr 1. Resultat efter 3 års exponering. Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut, SP Rapport 1999:27.  

Kalnins, M.A. (1966). Surface characteristics of wood as they affect durability of 
finishes: Part I. Surface stabilization. Part II. Photochemical degradation 
of wood. U.S. Department of Agriculture, Forest Service Research 
Paper FPL 57.  

Kalnins, M.A., Steelink, C. & Tarkow, H. (1966). Light-induced free radi-
cals in wood. U.S. Department of Agriculture, Forest Service Research 
Paper, FPL 58. 

Kleinert, T.N. & Marraccini, L.M. (1966a). Aging and colour reversion of 
bleached pu1ps. 4. The role of the aldehyde end groups. Svensk Pap-
perstidning, 69(3):69−71.  

Kleinert, T.N. & Marraccini, L.M. (1966b). Aging and colour reversion of 
bleached pulps. 3. Pulp extractives from air aging at high humidity. 
Svensk Papperstidning, 69(3):159−160.  



 86 

Kleinert, T.N. (1969). Altern und Vergilben von Cellulose V. Chromopho-
re der Extraktstoffe. Holzforsch Holzverwert, 21(6):133−134.  

Kleinert, T.N. (1970a). Phototypes of cellulose in the presence of lignin. 
Das Papier, 24(4):207−208.  

Kleinert, T.N. (1970b). Photochemical changes of wood surfaces in the 
open atmosphere. Holzforsch Holzverwert, 22(2):21−24.  

Kringstad, K. (1969). Degradation of wood and high-yield pulps by light. A 
survey of the present state of knowledge. Tappi, 52(6):1070−1074.  

Kringstad, K.P. & Lin, S.Y. (1970). Mechanism in the yellowing of high-
yield pulps by light. Structure and reactivity of free radical intermedi-
ates in the photodegradation of lignin. Tappi, 53(12):2296−2301.  

Kujirai, C. (1965a). Studies on the photodegradation of cellulose I, II. I. 
Absorption spectrum of cellulose and experimental method of photo-
degradation. II. Fundamental experiments on the photodegradation 
of cellulose. Sen′i Gakkaishi, 21(4):183−196.  

Kujirai, C. (1965b). Studies on the photodegradation of cellulose III. Ultra-
violet absorbtion spectra of irradiated samples.  
Sen′i Gakkaishi, 21(5):260−266.  

Kujirai, C. (1966). Studies on the photodegradation of cellulose VI. Some 
photochemieal characteristics of photodegradation of cellulose. Sen′i 
Gakkaishi, 22(1):20−23. 

Laughnan, D. F. (1959). Durability of finishes. Forest Products Journal, 
2:19−21. 

Launer, H.F. & Wilson, W.K. (1943). Photochemical stability of papers. 
Research Paper No. 1517. Journal of Research of the National Bureau of 
Standards 30:55−74. 

Leary, G.J. (1968). The yellowing of wood. Part II. Tappi, 51(6):257−260.  



 87 

Lindberg, H. (1987). Electron microscopy and microanalysis of polymers and 
polymer blends. PhD Thesis No. 1987:57 D, Luleå University of 
Technology. 

Lindberg, H. (1990). Nedbrytningsmekanismer hos utomhusexponerade träytor 
- Litteraturstudie. Trätek, Rapport L9002010.  

Lindberg, L.E., Willför, S.M. & Holmbom, B.R. (2004). Antibacterial 
effect of knotwood extractives on paper mill bacteria. Journal of In-
dustrial Microbiology and Biotechnology, 31:137−147. 

Lindström, H. (1997). Wood variation in young Norway spruce (Picea abies 
[L.] Karst.) created by differences in growth conditions. Swedish 
University of Agricultural Sciences. Uppsala. Acta Universitatis Ag-
riculturare Sueciae, Silvestria 21. 

Marelius, M., Schacht, B. & Johansson, I. (1995). Crack generation in 
planed wooden sidings. In: Proceedings from the Nordic Conference 
Wood – Paint – Moisture. University of Luleå, Skellefteå. 

Miniutti, V.P. (1963).  Properties of softwoods that effect the performance 
of exterior paints. Official Digest, May:451−471. 

Miniutti, V.P. (1967). Microscopic observations of ultraviolet irradiated and 
weathered softwood surfaces and clear coatings. U.S. Department of Ag-
riculture, Forest Service Research Paper FPL 74. 

Miniutti, V.P. (1970). Reflected-light and scanning electron microscopy of 
ultraviolet irradiated redwood surfaces.  
Microscope, 18:61−72.  

Miniutti, V.P. (1973). Contraction in softwood surfaces during ultraviolet 
irradiation and weathering. Journal of Paint Technology, 
45(577):27−34.  

Molnar, S., Dickinson, D.J. & Murphy, R.J. (1996). Accelerated testing for 
out of ground contact using natural biological preconditioning. Interna-
tional research group on wood preservation, IRG secretariat, 
Stockholm. IRG/WP 96-20088. 

http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10295
http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/10295


 88 

Nilsson, K. (1993). Wood protection treatments – Comparative tests of a selec-
tion of traditional and modern treatments. Report No. 168, Swedish 
Wood Preservation Institute, Stockholm, Sweden. 

Nilsson, T. & Henningsson, B. (1982). Soft rot – en svårbekämpad träförför-
därvare. Skogsfakta – Teknik och virke, nr. 1, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Uppsala.  

Nilsson, H., Billgren, G., Thörnqvist, T. & Classon, K. (1989). Trävara – 
furu till snickerier. Byggnadsstyrelsens rapport nr. 158:1, Byggnadssty-
relsen, Stockholm.  

Nilsson, B. & Thörnqvist, T. (2008). Regional amount of forest fuel in Swe-
den. EC 6th Framework Programme “Clean Hydrogen-rich 
Synthesis Gas”, (Contract No: SES6-CT-2004-502587), Report No. 
CHRISGAS June 2008_WP5_D37. 

Nolan, P., Akker, J.A. v. d. & Wink, W.A. (1945). The "fading" of 
groundwood by light. II. The physical mechanism of fading. Paper 
Trade Journal, 121:101−105.  

Norrström, H. (1969). Colour of unbleached su1fate pulp. Svensk Pappers-
tidning, 19:605−614. 

Nylinder, P. & Hägglund, E. (1954). Ståndorts- och trädegenskapers inverkan 
på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfatmassa av gram. Med-
delanden från Statens Skogsforskningsinstitut, 44(11).   

Panshin, A.J., de Zeeuw, C. & Brown, H.P. (1964). Textbook of wood tech-
nology. Volume I: structure, identification, uses, and properties of the 
commercial woods of the United States. (second edition) McGraw-Hill 
Book Company, New York, San Francisco. 

Panshin, A.J. & de Zeeuw, C. (1980). Textbook of Wood Technology, Vol. 1. 
Mc Graw-Hill Book Company, New York. 

Pew, J.C. (1957). Properties of powdered wood and isolation of lignin by 
cellulytic enzymes. Tappi, 40:553−558. 



 89 

Philip, R.W., Bruce, A. & Munro, A.G. (1995). The effects of water solu-
ble Scots pine (Pinus Sylvestris L.) and Sitka spruce (Picea sitchensis 
(Bong.) Carr.) heartwood and sapwood extracts on growth of selected 
Trichoderma spesies. International Biodeterioraion and Biodegradation, 
1995:355−367. 

Rapp, O.A., Augusta, U. & Peek, R.D. (2001). Facts and ideas of 
testing wood above ground. In: Proceedings of COST E22 meet-
ing, Reinbek, Germany, pp 1–5. 

Raczkowski, J. (1980). Seasonal effects on the atmospheric corrosion of 
spruce micro-sections. Holz als Roh- und Werkstoff, 38(6):231−234.  

Richter, G.A. (1935). Relative permanence of papers exposed to sunlight II. 
Industrial and Engineering Chemistry Research, 27(4):432−439.  

Rydell, R. (1981). Influence of drying method on long time resistance of window 
wood. Svenska träforskningsinstitutet, STFI meddelande, Serie A, 
Nr. 731. 

Rydell, R. (1982). Samband mellan densitet och årsringsbredd samt några andra 
egenskaper för svensk furu. Svenska träforskningsinstitutet, STFI med-
delande, Serie A, Nr. 763.  

Rydell, Å., Bergström, M. & Elowson, T. (2005a). Mass loss and moisture 
dynamics of Scots pine (Pinus sylvestris) exposed outdoors above 
ground in Sweden. Holzforschung. 59:183−189. 

Rydell, Å., Bergström, M. & Elowson, T. (2005b). Moisture Dynamics in 
Coated Norway Spruce (Picea abies) During Outdoor Exposure 
Above Ground in Relation to Different Origins and Handling Con-
ditions. In: Proceedings from the Woodframe Housing and Disaster Issues 
Conference, Beall, F.C. (ed.). Forest Products Society, Madison, USA, 
pp. 153−158. 

 

 



 90 

Råberg, U. (2006). Fungal degradation and discolouration of Scots pine – a 
molecular approach. PhD Thesis, Acta Universitatis Agricultare Sueci-
ae No. 2006:107, Faculty of Forest Science, Swedish University of 
Agricultural Science. 

Rånby, B., Kringstad, K., Cowling, E.B. & Lin, S.Y. (1969). The free radi-
cal content in wood and lignins. Acta Chemica Scandinavica, 
23(9):3257−3259. 

Sand Sivertsen, M. & Vestøl G.I. (2010). Liquid water absorption in un-
coated Norway spruce (Picea abies) claddings as affected by origin and 
wood properties. Wood Material Science and Engineering, 
5(3/4):181−193. 

Sandberg, D. (1995a). Stående årsringar hos furu (Pinus silverstris L) och gran 
(Picea abies Karst). Kungliga tekniska högskolan, Träteknologi, 
Stockholm, Rapport TRITA-TRÄ R-95-13. 

Sandberg, D. (1995b). Årsringsorienteringens betydelse för sprickbildning och 
deformation hos vattenbegjutet virke av furu (Pinus silvestris L) och gran 
(Picea abies Karst). Kungliga tekniska högskolan, Träteknologi, 
Stockholm, Rapport TRITA-TRÄ R-95-16. 

Sandberg, D. (1997a). Nedbrytningsmekanismer hos trä: 2. Utomhusexponering 
av radiella och tangentiella ytor av furu och gran. Kungliga tekniska 
högskolan, Träteknologi, Stockholm, Rapport TRITA-TRÄ R-97-
24. 

Sandberg, D. (1997b). Radially sawn timber. The influence of annual ring 
orientation on crack formation and deformation in water soaked pine 
(Pinus silvstris L) and spruce (Picea abies Karst) timber. Holz als Roh- 
und Werkstoff, 55(3):175−182. 

Sandberg, D. (1999). Weathering of radial and tangential wood surfaces of 
pine and spruce. Holzforschung, 53(4):355−364. 

 

 



 91 

Sandberg, K. (2002). Influences of growth site on different wood properties 
in spruce sap-/heartwood using CT-scanner measurements. In: Pro-
ceedings of Connection between Forest Resources and Wood Quality: 
Modelling Approaches and Simulation Software, Fourth workshop, 
Nepveu, G. (ed.). IUFRO, Working Party S5.01.04.  

Sandberg, K. (2004). Utomhusexponering av gran under 1,5 år. Trätek, 
Stockholm, Rapport P0401003. 

Sandberg, K, (2008). Degradation of Norway spruce (Picea abies) heart-
wood and sapwood during 5.5 years´ above-ground exposure. Wood 
Material Science and Engineering, 3(3/4):83−93. 

Sandberg, K. & Lindgren, O. (2003). Measurement of spruce moisture 
gradients using CT scanning during three life cycles of liquid water 
absorbation and desorption in end grain. In: Proceedings of the Fifth 
International Conference on Image Processing and Scanning of Wood, 
IWSS 5. 

Sandberg, K. & Sterley, M. (2009). Separating Norway spruce heartwood 
and sapwood in dried condition with near-infrared spectroscopy and 
multivariate data analysis. European Journal of Forest Research, 
128(5):475-481. 

Sandberg, D. & Söderström, O. (2006). Crack formation due to weathering 
of radial and tangential sections of pine and spruce. Wood Material 
Science and Engineering, 1(1):12−20. 

Sandermann, W. & Schlumbom, F. (1962a). On The effect of filtered ul-
traviolet light on wood - Part I: Photometrie and chromoatographie 
investigations on wood powders. Holz als Roh- und Werkstoff, 
20(7):245−252.  

Sandermann, W. & Schlumbom, F. (1962b). On the effect of filtered ultra-
violet light on wood. Part II: Kind and magnitude of colour 
difference on wood surfaces. Holz als Roh- und Werkstoff, 
20(8):285−291. 



 92 

Schramm, W.H. (1906). Zur Holzvergilbung. Jahresber. Vereinigung der 
angewandte Botanik, 3:116−139.  

Sell, J. & Leukens, U. (1971). Investigations on weathered wood surface - 
Part II: Weathering phenomena on unprotected wood species. Holz 
als Roh- und Werkstoff, 29(1):23−31.  

Sell, J. (1975). Grundsätzliehe Anforderungen an Oberflächen-
behandlungen für Holz im Auβenbau (Literaturübersicht). Holz als 
Roh-und Werkstoff, 33(9):336−340. 

Shupe, T.F., Choong, E.T. & Yang, C.H. (1996). The effects of silvicul-
tural treatment on the chemical composition of plantation-grown 
Loblolly pine wood. Wood and Fiber Science, 28 (3):295−300. 

Siau, J.F. (1995). Wood: Influence of moisture on physical properties. Depart-
ment of wood sience and forest products, Virginia Polytechnic 
Institute and State Universty. ISBN: 0-962-21810-3. 

Sjömar, P. (1988). Byggnadsteknik och timmermanskonst : en studie med exem-
pel från några medeltida knuttimrade kyrkor och allmogehus. 
Institutionen för arkitekturhistoria, Chalmers Tekniska Högskola, 
Göteborg, Sweden. ISBN 91-7032-380-1. 

Stamm, A.J. (1965a). Wood and cellulose- water relationships and their 
effect upon finishes. Official Digest, June, 654−669.  

Stamm, A.J. (1965b). Modification of wood for improved finishing. Official 
Digest, June:707−7l9.  

Steelink, C., Reid, T. & Tollin, G. (1963). On the nature of the free-radical 
moiety in lignin. Journal of the American Chemical Society, 
85(24):4048−4049. 

Steelink, C. (1964). Free radical studies of lignin, lignin degradation prod-
ucts and soil humic acids. Geochimica et Cosmochimica Acta, 
28:1615−1622.  

http://pubs.acs.org/journal/jacsat
http://pubs.acs.org/journal/jacsat


 93 

Ström, I.AD. (1830). Handbok för skogshushållare. 2:a upplagan, Henrik A. 
Nordström, Stockholm 

Svensson, G. (1989). Naturliga försvarssubstanser i trä – Litteraturstudie 
1988. TRÄTEk, Institutet för Träteknisk Forskning, rapport nr. 
8903011. 

Säll, H. (2002). Spiral Grain in Norway Spruce. PhD Thesis, Växjö Universi-
ty Press, Acta Wexionensia, No 22/2002. 

Terziev, N. (1997). Fungal discoloration of kiln- and air-dried Scots pine 
lumber in above ground testing and its assessment by digital image 
processing. Forest Products Journal, 47(9):43−36. 

Thörnqvist, T. (1984). Hyggesrester som råvara för energiproduktion, - Tork-
ning, lagring, hantering och kvalitet. Sverigess lantbruksuniversitet, 
Institutionen för virkeslära, Uppsala, Rapport nr. 152, ISSN 0348-
4599.  

Thörnqvist, T. (1990). Ungdomsved i barrträd. Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, Institutionen för Skog-Industri-Marknad Studier, Uppsala, 
Rapport nr. 10, ISSN 0284-379x. 

Thörnqvist, T. (1993a). Juvenile wood in coniferous trees. Swedish Council 
for Building Research, Stockholm, Report D13:1993. 

Thörnqvist, T. (1993b). Properties of Timber from Southern Sweden. Södra 
Timber, Växjö. Södra paper 1/93. 

Thörnqvist, T., Kärenlampi, P., Lundström, H., Milberg, P. & Tamminen, 
Z. (1987). Vedegenskaper och mikrobiella angrepp i och på byggnadsvirke 
– litteraturstudie. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 
Rapport nr. R10:1987. 

Thörnqvist, T., Hidemark, O. & Zander, A. (2008). Trä som byggnads-
material: Tekniska anvisningar. Statens Fastighetsverk, Stockholm. 

 



 94 

Urban, K. & Evans, P.D. (1995). Preliminary observations of the effect of 
growth ring orientation on the surface checking of flat sawn Southern pine 
decking. International Research Group on Wood Preservation, Doc. 
No. IRG/WP Doc. No. 05-20313, pp. 1−10. 

Vance, C.P., Kirk, T.K. & Sherwood, R.T. (1980). Lignification as a 
mechanism of disease resistance. Annual Review of Phytopathology, 
18:259−288. 

Venäläinen, M., Harju, A.M., Saranpää, P., Kainulainen, P., Tiitta, M. & 
Velling, P. (2004). The concentration of phenolics in brown-rot re-
sistant and susceptible Scots pine heartwood. Wood Science and 
Technology, 38:109−118. 

Wazny, J. & Krajewski, K.J. (1984). Jahreszeitliche Änderungen der Dauer-
haftigkeit von Kiefernholz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Holz als 
Roh- und Werkstoff, 42:55−58. 

Webb, D.A. & Sullivan, J.D. (1964). Surface effect of light & water on 
wood. Forest Products Journal, 14:531−534. 

Wiesner, J. (1864). Über die Zerstörung der Hölzer an der Atmosphäre. Sit-
zungsber. Akademie der Wissenschaften, Wien, 49:61−95.  

Willför, S. & Holmbom, B. (2004). Isolation and characterisation of water 
soluble polysaccharides from Norway spruce and Scots pine. Wood 
Science and Technology, 38:173−179. 

Willför, S., Sundberg, A., Hemming, J. & Holmbom, B. (2005). Polysac-
carides in some industrially important softwood species. Wood Science 
and Technology, 39:245−258. 

Williams, R.S. (2005). Weathering of wood. In: Handbook of wood chemistry 
and wood composites. Rowell, R.M. (ed.). Taylor & Francis and CRC 
Prss, Boca Raton, USA. ISBN 0-8493-1588-3. 

Witz, G. (1883). Sur certaines altérations du coton - et applications a la 
teinture. Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 11:169−247. 



 95 

Yata, S. (2001). Occurence of drying checks in softwood during outdoor 
exposure. In: High-performance utilization of wood for outdoor uses. 
Imamura, Y. (ed.). Wood Research Institute, Kyoto University, Kyo-
to, Japan, pp. 65−70. 

Yngvesson, M., Jirjis, R. & Nylinder, M. (1993). Massatekniska och kemiska 
egenskaper hos granvirke från 1:a gallring med olika tillväxthastighet. 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för virkeslära, Uppsala, 
Rapport nr. 238.  

Öqvist, H. (1988). Utomhusvirkets beständighet. Fältförsök: Ovanjordsexpone-
ring av träpaneler. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för 
virkeslära, Uppsala, Rapport nr. 204.  



 96 

 



 97 

4 VIRKESVAL OCH 
FASADENS UTFORMNING  

4.1 Inledning 
Sedan lång tid tillbaka har man skaffat sig praktiska erfarenheter om 
hur träkonstruktioner ska utformas för att undgå oönskad uppfuktning 
och röta. Detta gäller i första han hur trä i byggnader ska skyddas, 
Figur 4.1. Ibland går dock uppfattningarna isär. I fönsterbranschen 
finns t.ex. osäkerhet kring rätt utformning av hörnförbindningar.  

 
Figur 4.1  Granhults kyrka är utförd i liggtimmer av tall och uppfördes på 

1220-talet och fick spånklädsel på 1700-talet. Spånen har 
klyvts fram med stående årsringar (Ullén, 1972). 
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Även för direkt väderutsatta konstruktioner finns en hel del praktisk 
erfarenhet att bygga på, men i stor utsträckning saknas vetenskapliga 
belägg som man kan förlita sig på. Ett undantag är det arbete som Roy 
Miller startade i början av 1980-talet om betydelsen av ändträbehand-
ling (Miller & Boxall, 1984).  Detta har sedan följts upp av många 
laboratorier och betydelsen av ändträbehandling som en primär kon-
struktiv åtgärd är väl belagd.  

En anledning till att man ägnat så lite uppmärksamhet åt konstruktivt 
träskydd är nog att man under 1900-talet i stor utsträckning förlitat sig 
på kemiskt träskydd i de fall man helt enkelt inte varit beredd att byta 
konstruktionen med jämna mellanrum. Utan kemiskt träskydd blir 
skarvar i fasadvirket, ändträ och spikningen svaga punkter hos fasad-
konstruktionen.  

Ur konstruktionshänseende avser man med utomhusfasad, traditionellt 
sett, en utvändig beklädnad med antingen stående eller liggande brä-
dor som monteras på husets stomme genom spikning. Idag kan en 
utomhusfasad av trä även vara sammansatt av olika skivmaterial som 
monteras med fästsystem av trä eller metall i en mångfald av utföran-
den. 

Fasadens uppgift är att skydda den bärande stommen från yttre påver-
kan från väder och vind. Fasaden ger också byggnaden yta, kulör och 
karaktär. Äldre tiders hus var ofta utan något speciellt fasadmaterial. 
Istället fick stommen som antigen var av timmer eller grova plankor, 
utgöra den synliga fasaden. Då äldre byggnader försågs med fasadbe-
klädnad var syftet förutom att ge byggnaden ett annat uttryck även att 
skydda stommen. Fasadbeklädnaden fick därmed utgöra offermaterial, 
dvs. att hela eller delar av fasaden efter hand byttes ut då den angreps 
av röta. Fasadens uppgift är också att leda bort nederbörd som hamnar 
på väggen.  

Utformningen av träfasader har varierat över tiden och påverkats av 
materialtillgång, tradition och ekonomiska förutsättningar. Idag an-
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vänds i Sverige vanligen granvirke för fasader, men tall var även vanligt 
förr i tiden. Om man bortser från den rena "nyttopanelen" på lador 
eller enklare hus har en traditionell panel alltid en medveten form, ett 
genomtänkt uttryck. Foder och listverk har bredder och former därför 
att det ser bra ut så, inte för att bräderna råkade ha den bredden. Ty-
värr kan man alltför ofta hos moderna paneler se en ogenomtänkt 
form- och materialblandning med hyvlat, profilerat och ohyvlat trä om 
vartannat och dessutom kompletterad med en klumpig plåtbeslagning. 
En panels schabbiga intryck kan också bero på dålig träkvalitet som 
gör att panelen snabbt ser slarvig och skadad ut. Om än det arkitekto-
niska aspekterna på träfasder utomhus inte tas upp i denna studie, så är 
det väl värt att poängtera att det estetiska uttrycket i den konstruktiva 
utformningen är mycket viktigt för träfasadens helhetsuttryck. 

Alla åtgärder som minskar inverkan av väder och vind på fasaden och 
då speciellt inträngningen av fukt i fasen kommer att öka fasadens 
livslängd betydligt. Den principiella lösningen är att skapa en korrekt 
vattendränering från fasaden och att träet som fuktats upp kan torka ut 
så fort som möjligt. I detta kapitel belyses detta. 

4.2 Kort historik om träfasaden  
Husen byggdes först i timmer eller skiftesverk i Norden, men så små-
ningom började man klä in stommen med träpanel av olika slag. 
Panelen skyddar för regn och om det är en tät panel för blåst, och iso-
leringen blir något bättre, men framför allt får huset en slätare yta. Ett 
mycket viktigt skäl för användning av träpanelen är att huset därmed 
kan likna ett stenhus, i formernas detaljering och ytans släthet och 
färg. Träpanelens uppgift är därmed egentligen att inte synas och så 
har det varit under en stor del av träpanelens historia. Det finns också 
träpaneler med ett alldeles eget uttryck, där träutseendet är viktigt.  

1700-talets panel var stående och hade vanligen lock, antingen i form 
av lockbrädor som kunde vara falsade så att panelen blev tät, eller ge-
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nom att särskilda lockläkt spikades över skarvarna. Kanterna var ofta 
omsorgsfullt profilerade.  

Panelbrädorna var ofta så breda som stockens dimension tillät, Figur 
4.2. De blev då avsmalnande och vändes omväxlande med rot- och 
toppända uppåt så att de gav bästa täckning åt husets vägg. Därigenom 
fick många hus en livfull väggyta med varierande bredder på panelbrä-
dorna. Fönsteromfattningar, takfot och ofta en bräda vid husets sockel 
(så kallad offerbräda) gavs en omsorgsfull utformning med profilering 
och detaljer hämtade från den klassiska stenarkitekturens former. 
Denna hantverksmässiga paneltyp levde kvar i många landsbygdsom-
råden under större delen av 1800-talet. Kring år 1800 ställdes ökande 
krav på att träfasaderna skulle efterlikna stenhusen, åtminstone i de 
mest påkostade sammanhangen. Helt släta spåntade paneler började 
användas. 

Horisontellt spikade paneler med falsar som skulle imitera skiften i en 
stenfasad användes ibland. Annars finns egentligen ingen tradition i 
Sverige för horisontell panel.  

 

 

Figur 4.2 En elegant och hantverksmässig panel med brädor som har 
  varierande bredd. Biskopsresidenset Östrabo i Växjö från slut- 
 et av 1700-talet. 
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Under i 1800-talet blir det allt vanligare att trähus blir panelklädda. 
Detta berodde dels på att andra byggnadstekniker som måste ha någon 
form av inklädnad började användas, dels ställdes efterhand högre krav 
på husens täthet samtidigt som träpaneler blev billigare då sågverksin-
dustrin expanderade. Panelerna utvecklades under 1800-talet mot 
ökad precision och rikare detaljering. Det finns gott om exempel på 
hantverksmässigt tillverkade paneler med snickarglädjens och maskin-
hyvlingens stildrag. 

Under 1800-talets senare del blir den fasspåntade panelen nästan helt 
allenarådande som fasadpanel. Vanligast spikad horisontellt, men ofta 
i växlande riktning på olika partier på fasaden, understrykande en pa-
nelarkitektur där fältindelningar och listverk är viktiga för uttrycket (se 
t.ex. Figur 4.3). Väggarna får en tunn, ytdekorerad karaktär, med i 
många fall mycket hög hantverkskvalitet. 

Vid sekelskiftet svänger arkitekturidealen igen. Panelerna får nya pro-
filer som ger ökad enkelhet i uttrycket, formerna blir större och mer 
fasta. Panel som imiterar runda stockar börjar uppträda, och så små-
ningom kommer de traditionella stående panelerna tillbaka. Som 
standardvara ersätts fasspåntpanelen efterhand med en enkel lockläkt-
panel, som blir den helt dominerande från och med 1930-talet. 
Panelen görs medvetet enkel och anonym, som en slät yta, och lock-
läkten görs så tunna som möjligt. Foder kring fönster blir mindre och 
mindre för att slutligen helt försvinna, åtminstone som ideal och i ar-
kitekternas ritningar. I det praktiska träbyggandet behövs de. 

Från 1960-talet har standardpanelen kommit att bli en ytterligt enkel 
lockpanel, som kräver ett minimum av eftertanke för att klä in ett hus 
med. Huset får samtidigt ett torftigt utseende, som mycket bidragit till 
att ge nya träpaneler vanrykte. Även en fasspåntpanel finns numera på 
marknaden, vilket är en viktig vara för renoveringsbehov och för an-
passning i äldre miljöer. Denna har dock ofta en grovsågad yta som 
gör att den får ett helt annat uttryck än 1800-talets precisa panel. På 
senare år har en ökad experimentvilja och uttryckslust synts i panelar-
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kitekturen. Klena virkesdimensioner och låg virkeskvalitet har dock 
gjort att det är ont om riktigt lyckade exempel på nyskapande. 

4.3 Äldre tiders syn på virke för husbyggnation 
Genom århundraden har kunskapen vuxit fram, rätt eller fel, om vir-
kets kvalitet och vilka egenskaper som är av betydelse för de krav som 
ställs på slutprodukten. Det var yrkesskickliga hantverkare som lät 
kunskapen gå i arv från far till son såväl som från mästare till gesäll. 
Det var dock inte förrän på Christopher Polhems tid, i mitten på 
1700-talet, som ”vetenskapsmän” började utföra försök och i skrifter 
nedteckna vilka egenskaper hos virket som är av betydelse för slutpro-
dukters funktion och beständighet.  

Den syn man under 1700-talet hade om hur virket skulle väljas till 
husbyggnation illustreras i följande utdrag ur gamla publikationer. 
Polhem (1739, 1740) ger en detaljerad beskrivning hur virke ska väljas 
för husbyggnad och kunskpen om kärnvedens beständighet är uppen-
bar: 

”De bräder som av naturen är duglige och dubbelt tyngre än andra, af den 
myckna tjära som däruti är, behöva ingen konst uti det som friar dem ifrån 
förruttnelse” (Polhem, 1739). 

”Tall och fura äro enahanda, ock allenast skiljaktige i avseende til åldren 
såsom barn, ungdom och ålder. Så snart en tall blifwit så mogen att ytan 
(splinten) är mindre än kärnan, då begynner man kalla den samma furu, 
ock ju mindre ock mindre samma yta blifwer emot kärnan ju mognare ock 
waraktigare warder furun, in til des fullkomliga mognad, då ytan blir 
tunnast” (Polhem, 1740). 

”Denna furu i långtimmer tjänar till wäggar, at, ju tunnare yta den inne-
håller ju mognare är trädet och varaktigare mot röta, jemväl mindre 
benäget till sprickor” (Polhem, 1740). 
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”I synnerhet är rotändan bäst, alt up til hälften av trädet. Detta trädslag 
kännes af sina grofwa ock tiärefulla ådror, jämwäl derutaf, at det nästan är 
lika tungt då det är tort, som då det är rått” (Polhem, 1740). 

Även hos Broocman (1736) finner man beskrivning av kärnvedens 
förträfflighet: 

”Hwad tallar angår, så delas the uti Går-tallar och Kiärn-tallar eller 
Furu-tallar. The förra hafwa mycken yta, men ringa kiärna, men the se-
nare liten yta och mycken kiärna, äro altså lont bättre och warachtigare.”  

Polhem ger otaliga rekommendationer på hur trä ska väljas för att de 
bästa möjliga egenskaper i användningen ska erhållas, vilket nedastå-
ende utdrag ur hans samlade skrifter visar: 

”--- när timbret ähr omogit då tårkar det myket ihop, knutarna gissna och 
sinka åhrligen tilsamans deraff  --- Ellist ähr ock omoget timber myket 
benäget att spricka sönder så inan som utan; det ena nämbligen inan effter 
till meen af ohyra och det andra utan efter till rööta.”  (Sandblad, 1947). 

”Det aldra bästa och fullkomliggaste furutimbret ähr det som har heel tun 
yta ock kiärnan består af grofa ådror, fulla medh tiära och ähr helt tungt så 
tårt som rådt.” (Sandblad, 1947). 

”Dernäst ähr furu af något grannare ådror (tunnare sommarveds band) 
som iag funit på dee ställen aff rööta som nogsampt gifvit till kiäna det 
vara aff stor varachtighet, men eij som det förra. Förutom dessa tuäne, eller 
rättare fleera i jembnlijkare ordning ähr och några aff finare ådror som icke 
så just kan graderas, dåk medh den åtskillnadh att det ena slaget kan vara 
några resor bättre än det andra --- till vetandes att ju fijnare ådror ju 
löösare och lättare trä och mindre durabelt för rööta, dåk kan icke desto 
mindre vara fullmoget och för sprickor och gistningar dugligt ---” (Sand-
blad, 1947).  

”Af bräder, så tiäna eij andra därtill än de som ähro sågade af rotändarna, 
och hålla mästa tiäran uti sig, och iu tunnare ytan furun hafver iu mognare 
ock iu bättre; så att det kan gijfas bräder som kuna durera hela 50 a 100 
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åhren utan behöfva blifva anstrukna med beck ellet tiära ---.” (Sandblad, 
1947). 

I Kungl Vetenskapsakademins handlingar kan man från denna tid 
finna ytterligare artiklar om träets användning: 

”Alla trädslag, som hafva imellan hvarje års saf-ringar så täta och hårda 
mellan-väggar, at icke något vatten utur den ena ringen läteligen kan 
tränga sig in uti den andra och därjemte hafa en hårdnad saf, som gör trä-
det tätare; de lära ock bäst stå emot röta ---” (Nordenschöld, 1758)  

”Ingen Tall kan blifva til något dugeligt storverks eller Maste-träd, som 
icke upvuxit tätt med andra som i ett hampeland. De, som vuxit glest får 
kårt stam, vidlyftig krona, mycket yta ock liten kärna, samt ansenliga Saf-
ringar; och duga föga till annat än bränsle.” (Leche, 1763) 

”Ibland dee trän som elliest ähro tiänliga och godha till sielfva materien och 
varachtigheeten finnes en deel vindväxta trän som eij tiäna i byggningar 
nembligen solvinda --- motvinda ähr gemenligen vrijdet till blåtta ytan 
allenast och till kiärnan heel rät klöfvvet i stället det förra ähr merendels 
vint till sielfva kiärnan ---.” (Sandblad, 1947) 

Utdragen ovan visar att man under 1700-talets mitt valde tallvirke för 
byggnader med avseende på:  

• var tallen växte och hur den växte, dvs. bonitet, geologi, be-
ståndstäthet, stamlängd och utseende,  

• tallens mogenhet (ålder), 
• stammens kärnvedsandel, 
• stamdel  (rotstock), 
• virkets densitet, 
• årsringsbredd, 
• sommarvedsandel, 
• mängden extraktivämnen, samt 
• växtvridenhet. 

Vid 1800-talets mitt ansågs även avverkningstidpunkten vara viktig för 
virkeskvaliteten såväl som hanteringsskador på rundvirket. Träden 
skulle därför avverkas under vinterperioden och stockar avsedda för 
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snickerivirke skulle vara oskadade. Lyror, gamla stämplingsbläckor 
eller vattved fick inte förekomma. Virket skulle också vara fritt från 
svamp- och insektsskador. 

I Byggnadsstyrelsens rekommendationer för byggvirke ”Allmänna 
bestämmelser angående materialier och arbete vid Kungliga Byggnads-
styrelsens husbyggnadsarbeten” (Anon., 1943) kan man läsa att: 

”Allt byggnadsvirke skall vara tätvuxet, friskt, fullmoget, vinterfällt och i 
möjligaste mån rätvuxet.”  

Dessa krav stämmer väl överens med de man hade på 1700- och 1800-
talen. Virket, som snarast skulle vara uttransporterat ur skogen, skulle 
vara fritt från bark, röta, lösa kvistar, rötkvistar, kärnskörhet, frost-
sprickor, maskstygn, samt svamp eller andra på virkets hållfasthet 
inverkande fel. 

Det sågade virket skulle vara ”luft- eller ångtorkat till olika fuktkvots-
klasser” beroende på användningsområde. Vidare skulle virket sorteras 
i fem olika klasser beroende på kvistars utseende, storlek och antal 
samt ett flertal andra kvalitetspåverkande faktorer. I bestämmelserna 
finns även angivet vilken sorteringsklass virket skulle vara sorterat till 
för användning i olika delar av byggnadssnickerier.  

Att det är förkastligt att använda obehandlat trä i markkontakt har 
man vetat länge och ett stort antal undersökningar, såväl nationella 
som internationella, har i modernare tid kunnat verifiera detta. Ge-
nom att tryckimpregnera virket kan man dock med dagens 
tryckimpregneringsmedel uppnå 20 till 30 års beständighet i markkon-
takt (Edlund, 1998). Med äldre, i dag förbjudna 
tryckimpregneringsmedlen (CCA), kunde man uppnå 40 till 50 års 
beständighet i markkontakt (Edlund, 1998). 

Genomgående för i stort sett samtliga studier som genomförts om 
virkets beständighet är att virket stått i markkontakt eller i marin re-
spektive fuktig miljö (Bergström & Rydell, 2002). Merparten av 
virkesanvändningen, vid olika typer av byggnationer, sker dock i mil-
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jöer då virket inte kommer i markkontakt eller då virket används i ven-
tilerade utrymmen och på torra platser. 

Den äldsta bevarade träbyggnaden i Sverige är Granhults kyrka (Figur 
4.1) daterad till åren kring 1220 (Ullén, 1972). Den äldsta profana 
byggnaden i Sverige är den gamla tiondeboden vid Ingatorps kyrka i 
Småland daterad till 1229. I många bevarade timmerstugor från 1500- 
till 1800-talen har man i de flesta fall använt furu i de timrade ytter-
väggarna, medan innertak, golv och andra detaljer är tillverkade av 
gran (Sjömar, 1988). 

I de äldre skrifterna talas nästan uteslutande om tallvirke. Orsaken är 
förmodligen att det på den tiden, till skillnad mot i dag, fanns grova 
tallar med mycket stor kärna. Stadling (1894) skriver i sin skrift ”Vår 
irländska fråga” att träd klenare än 10 verktum (25 centimeter) vid 10 
alnar (6 meter) är undermåliga och får inte avverkas. Den stora kärnan 
medförde att timret som användes i husens ytterväggar endast bestod 
av kärnved, som i användning ovan mark är ytterst beständigt. Även 
tallvirke, som under 1800-talet användas som klädselbräder, bestod 
nästan uteslutande av kärnved.  

När det runt sekelskiftet 1900 blev svårare att finna dessa grova kärn-
vedsrika tallar, i framförallt södra Sverige, började man använda bräder 
och plank från grova granar till fasadpanel. Detta medförde att det i 
städerna blev alltmer vanligt att använda gran som såväl stående som 
liggande fasadpanelvirke och det var vanligt att måla dessa paneler 
med linoljefärg i glada kulörer, Figur 4.3. En stor del av dessa sekel-
skifteshus har kvar den ursprungliga panelen medan andra har fått en 
ny träpanel, eller en panel av ett annat material, som t.ex. eternitplat-
tor, puts eller plåt. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiondebod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingatorps_kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/1229
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Figur 4.3 Två hus i Hudiksvall med träfasader från slutet av 1800-
 talet. 

Gemensamt för de sekelskifteshus som har kvar sin ursprungliga panel 
är att man vid byggnadstillfället sörjt för ett konstruktivt träskydd, som 
t.ex. inneburit att att huset har en ordentlig sockel i sten så att träfasa-
den inte slutar ända nere vid marken. Ett annat gemensamt drag hos 
sekelskifteshusen som har kvar sin ursprungliga panel är att ägaren 
underhållit fasaden med rätt färgsystem och att man inte lockats att 
måla om med nya obeprövade färgsystem. 

Om det finns något gemensamt drag eller inte hos de fasadpaneler 
som ersatts av nya fasader kan man inte veta. Vad man dock kan anta 
är att många människor tröttnat på träfasader (modenycker) och ersatt 
den ursprungliga fasaden med ett moderiktigt fasadmaterial, eller att 
man fallit för ett nytt målningssystem som senare visat sig bidragit till 
att virket angripits av mögel- eller rötsvampar. Det är även troligt att 
man i många fall misslyckades med det konstruktiva träskyddet och 
därför bytt fasadbeklädnad.  

Man hör ofta att granvirke ruttnar fort och att det därför inte är möj-
ligt att använda gran i utomhussnickerier. Det finns dock exempel på 
motsatsen. De småländska gärdsgårdarna, som man finner mellan alla 
stengärdsgårdar, var tillverkade av granslanor som hämtades ur stava-
granar (senvuxet virke). Vanligtvis klövs slanorna på mitten, men 
grövre slanor klövs ännu en gång så att man fick fyra gärdsgårdsslanor 
av en stavagran. Gärdsgårdsslanorna ställdes med ena änden i marken 



 108 

och den andra liggande på en grangren som virats mellan två enestö-
rar, vilka förankrats i marken. Dessa småländska gärdesgårdar stod i 
30−40 år innan de måste ersättas av nya. 

Det kan konstateras att man förr i tiden hade kännedom om att visst 
trä ur beständighetssynpunkt var bättre än annat trä. Denna kunskap 
har förmodligen varit väl förankrad i de breda folklagren, åtminstone 
hos de människor som levde och verkade på landsbygden.  

4.4 Virkesval och hantering  

4.4.1 Virkesval 

Idag finns det inte en fullgod förklaring till att vissa panelbräder har 
mögelskador medan andra har det. Trots att bräder målas samtidigt 
med färg från samma färgburk kan mögelangreppen se olika ut, Figur 
4.4.  

I litteraturen kan man finna ett antal undersökningar (t.ex. Hjort, 
1997; Hjort & Bok, 2006) av hur olika färgfabrikat, färgsystem och 
färgkulörer påverkar virkets beständighet mot mikrobiella angrepp och 
hur ofta man bör måla om fasader. Inte i någon av undersökningarna 
har man dokumenterat olika virkesegenskaper, t.ex. årsringsberdd, 
sommarvedsandel, densitet eller om det är kärn- eller splintved som 
målats.  

  

Figur 4.4  Två fasadbräder från ett uthus 4 år efter målning med röd  
 slamfärg. Den vänstra brädan är mögelsvampangripen,  
 medan den högra inte är det. 
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I de studier som genomfördes vid Linnéuniversitetet av Blom och 
Bergström (2005) har man tydligt visat att virke som enbart består av 
granens splintved angrips mycket lätt av missfärgande svampar, fram-
förallt mögelsvampar, medan virke från granens kärnved inte angrips, 
Figur 4.5. Likaså har det visat sig att vattenupptagningen är avsevärt 
större hos granens splintved än hos granens kärnved (Sandberg, 2004; 
Blom & Bergström, 2005). Det är i regel fukten som är den avgörande 
faktorn om träet kommer att brytas ned av rötsvampar eller missfärgas 
av blånadsssvampar. Kärnved av gran som exponeras utomhus ovan 
mark uppnår sällan en fuktkvot över 25 %, vilket är den nedre gränsen 
för att blånads- och rötsvampar ska kunna angripa veden. 

 

 
Figur 4.5  Tre bräder som har utsatts för samma klimat i en Mycologg (se 

kapitel 3.5). Den vänstra brädan är gransplintved som angripits 
av mögelsvampar, medan den mittersta brädan är grankärnved 
som inte är angripen av mögelsvampar. Den högra brädan består 
av både grankärnved och gransplintved, där den mörkare delen 
utgörs av mögelsvampangripen splintved. 
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I Sverige tillverkas nästan undantagslöst fönster av furu, helst i furu-
kärnvirke. I Norge och Holland är det vanligt att gran används. För att 
gran skall klara de hårda påfrestningarna som ställs på fönstervirke är 
det viktigt att virket tas från centrumutbyten, dvs. de centrala delarna 
av stocken vid sågning, och att virket kommer från grova träd med täta 
årsringar. Anledningen är att sannolikheten att centrumutbyten från 
grova stockar med täta årsringar innehåller kärnved är avsevärt större 
än om klena stockar med breda årsringar används. Vikten av att an-
vända kärnved hos gran som skall användas utomhus har såväl 
Sandberg (2004) som Blom och Bergström (2005) visat i sina avhand-
lingar.Att tallens kärnved är mer beständig än dess splintved är väl 
känt sedan tidigare. 

4.4.2 Hantering 

Med hantering avses i detta fall hur timmer och virke lagras, hanteras 
och transporteras från det att trädet avverkas till dess att panelen är 
uppsatt. Då denna rapport inte är avsedd att vara någon form av hand-
ledning ges här ingen explicit beskrivning av detta område, utan 
referenser ges till relevant litteratur där det går att finna fördjupad 
kunskap inom de olika områdena. Se även avsnitt 4.7.1. 

Följande litteratur rekommenderas: 

• Thörnqvist et al. (1987) 
• Waldenström (1989) 
• Widell (1994) 
• Pousette et al. (2007) 
• Jacobsen (2008) 

4.5 Konstruktiv utformning 
Genom att utforma träfasaden så att inte uppfuktning sker mer än 
absolut nödvändigt kan man undvika rötskador. Till exempel bör kon-
struktionen utformas så att uppfuktat trä lätt kan torka ut (Rydell & 
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Bergström, 2002). Om träet skyddas mot varaktig uppfuktning och 
inte är i kontakt med jord är livslängden lika stor eller längre i jämfö-
relse med andra material eller i alla fall tillräckligt lång för att svara 
mot livslängden för övriga delar i byggnaden (Hagstedt & Nyström, 
1977). 

Det rekommendationer för konstruktivt träskydd som alltid bör följas 
är: 

• Väl tilltagna takutsprång ska använda på speciellt väderutsatta 
fasader (väst till söderläge) för att i möjligaste mån minska på-
verkan från väder och vind. 

• Minskning av fuktupptagningen genom att skydda ändträytor. 

• Skydda träfasaden från stänkvatten från t.ex. marken. 

• Täckning av horisontella eller svagt lutande träytor med en of-
ferbräda eller ett mer beständigt material, t.ex. metall. 

• Skapa möjligheter för snabb uttorkning av trä som riskerar att bli 
uppfuktat. 

• Avrundning av kanter för att ytbehandlingen ska täcka bättre 
(radie >2-3 mm). 

4.5.1 Luftspalt 

Behovet av luftspalt mellan fasadpanelen och den bakomvarande väg-
gen har blivit av allt större betydelse i takt med att väggkonstruktionen 
gjorts tätare och med mindre läckage av värme. Äldre väggkonstrukt-
ioner med tunn isolering medförde att zonen där kall luft möter varm 
luft låg närmare utomhussidan vilket innebar att kondens lättare 
kunde ventileras bort. Ett extra tillskott av fukt vid nederbörd som får 
tillträde till fasaden kommer snabbt att torka upp. Det har dock fun-
nits olika uppfattning om huruvida en luftspalt är ett absolut krav. Till 
skillnad från tidigare regler uttryckte Boverkets Byggregler (1999) för-
siktigt ”Väggar och fasadbeklädnader skall utformas så att uppkomst 
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av skadlig fukt förhindras”. Faktum är dock att få, om än någon, av 
dagens trähustillverkare utför en fasadpanel utan luftspalt, Figur 4.6.  

I nutida väggkonstruktioner ligger zonen där kallt och varmt möts 
längre in i väggen, vilket medför att en eventuell kondensbildning har 
svårare för att ventileras bort. Ett tillfälligt utifrån kommande tillskott 
av fukt i fasaden kommer av samma anledning kräva längre tid för att 
ventileras bort om inte luftspalten är väl fungerande. Även valet av 
fasadkulör kan påverka fukttillståndet i väggen (Hedberg & Svenn-
berg, 1991). 

Geving et al. (2006) har visat att det är en klar fördel (minskad fukt-
kvot i panelen) om träpanelen är ventillerad i över- och underkant. 
Öppningarna ska motsvara minst 4 mm ekvivalent luftspalt. Även 
resultat från en undersökning av Johansson et al. (2000) stöder upp-
fattningen att en luftspalt mellan panel och vägg ger en mer 
fördelaktig fuktbalans i träpanelen. 

 
Figur 4.6 Kvarteret Uppfinnaren i Växjö. Ett exempel där fasaden består 

av obehandlad lärkpanel. Med tanke på fasadens uppgift att 
skydda stommen är detta en mindre lyckad lösning.  



 113 

4.5.2 Stående eller liggande panel 

Generellt kan fasader av trä delas in i stående panel och liggande pa-
nel. Stående panel innebär för mindre byggnader att det är möjligt att 
använda bräder i längder som inte kräver skarvar. Detta innebär också 
att de längder som krävs inte är längre än typiskt 3–5 meter. Detta 
innebär fördelar ur virkessorteringssynpunkt, då det är lättare att sor-
tera fram en kortare bräda med önskade egenskaper än en lång bräda 
med motsvarande egenskaper. Vid användning av liggande panel krävs 
ofta långa längder som då antingen får skarvas eller att man förser fa-
saden med generalskarvar som täcks med en lockbräda. 
Fingerskarvning kan vara ett sätt att lösa kravet på fasadbrädor med 
långa längder och av en bestämd virkeskvalitet (Blümer, 2001a, b). 

4.5.3 Kärn- eller splintsida utåt? 

Fasadbrädorna från konventionellt sågat virke (genomsågat eller fyrså-
gat virke) kommer alltid att få en kärn- och en splintsida, Figur 4.7. 
Åsikterna hur dessa brädor ska vändas i fasaden, framförallt hos en 
lockpanel, har varit delade.  

  

Figur 4.7 Kärn- och splintsida hos en konventionellt sågad  
 fasadbräda. 
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Skolboksexemplet är det som bl.a. presenteras i Hagstedt & Nyström 
(1977) där man menar att i en omsorgsfullt utförd panel vänds brä-
dorna så att de kupar mot varandra, vilket gör att fasaden blir tätare 
när bräderna torkar, Figur 4.8. Det innebär att bottenbrädan ska ha 
splintsidan utåt och lockbrädan ska ha kärnsidan utåt.  

  

Figur 4.8 Lockpanel där brädorna vid montering vänds så att botten- 
 brädan har splintsidan utåt och lockbrädan har kärnsidan utåt 
 (överst). Detta anses medföra att panelen blir tät när panel
 virket torkar ytterligare efter uppsättning. 

Godal (1994) menar dock att denna orientering av panelbrädorna 
medför att panelen öppnar sig då den blir fuktig, t.ex. vid regn, och 
risken är stor att det driver in fukt under panelen, Figur 4.9. Vid in-
ventering av gamla norska byggnader har Godal dessutom inte funnit 
en enda panel där bräderna är vända på detta sätt. 

  

Figur 4.9 Lockpanelenligt Figur 4.8, där brädorna vid montering vänds  så 
 att bottenbrä dan har splintsidan utåt och lockbrädan har kärn
 sidan utåt (överst). Detta medför, enligt vissa författare, 
 att panelen öppnar sig när panelvirket fuktas upp. 



 115 

Godal menar att panelbräderna konsekvent ska vändas med märgsidan 
utår, Figur 4.10. I detta fall kommer panelbrädorna att ligga tätt både 
vid torrt och fuktigt tillstånd. Ju torrare bräderna blir desto mer kupar 
de och botten- och lockbräda kommer att ligga tätare an mot 
varandra. Detsamma sker då panelen fuktas upp. Dessutom blir års-
ringsorienteringer mer lik brädor med stående årsringar, vilket är 
gynnsamt ur sprickhänseende. 

 

Figur 4.10 Panelen förblir tät vid både uppfuktning och uttorkning om  
 samtliga panelbräder orienteras med kärnsidan utåt. 

Godal (1994) drar följande slutsatser utifrån att studerat äldre bygg-
nadskonst i Norge angående vändning av panelbrädor för att få en 
beständig fasad: 

1) Botten- och lockbrädor ska vara av virke som har sågats ur 
stocken närma märgen, men dock utan innehåll av märg. Detta 
ger virke med stor andel kärnved och i stort sett enbart stående 
årsringar. 

2) Botten- och lockbrädor ska vändas på sådant sätt att märgsidan 
kommer utåt. 

3) Kvistar ska vara friska och i möjligaste mån ligga inneslutna i 
veden. 

Söderberg (1997) undesökte årsringsorienteringens betydelse för al-
kydmålade fasadbräder av gran och kunde konstatera att efter tre år 
uteexponering var det ur sprickhänseende mer fördelaktigt att vända 
splintsidan utåt.  
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4.5.4 Topp- eller rotände upp? 

Baserad på undersökningar av gamal byggnadsteknik i Norge kan Go-
dal (1994) konstatera följande angående hur fasadbrädan ska vändas i 
längsled: 

”Siste lekk i arbeidet er å slå materialen på veggen. Her var dei gamle 
samstemde frå landsende till landsende og same om det var liggjande eller 
ståeande kledning; rota (beste material) skal nedst i veggen. Der er tenden-
sen til ròtning størst.” 

Detta tyder på att det är en mer fråga om andelen kärnved i fasadbrä-
dan än hur den orienteras i längsled. Samma rekomendation som 
Godal ger finner man i Frøstrup (2008). 

4.5.5 Avstånd från mark 

De flesta rekommendationer angående träfasadens avstånd till marken 
anger att detta avstånd ska vara minst 25−30 cm. Är avståndet till 
marken för litet kommer regn eller annan fukt att slå upp på fasaden, 
Figur 4.11. 

 

  

Figur 4.11 Exempel på två avslutmot mark där avståndet till marken har 
 blivit för litet. Slamfärgsmålad lockpanel där fuktinträngning 
 via ändträet har medfört sprickbildning i brädorna (vänster). 
 Snickeridetalj kring ytterdörr där sprickbildning uppträtt 
 redan kort tid efter installationen. 
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4.5.6 Utformning av paneländar 

Fasadpanelens avslutning nedåt är en viktig detalj i det konstruktiva 
träskyddet då ändträet har en stark fuktsugande förmåga. I rekom-
mendationer, t.ex. Hus AMA, anges i allmänhet att fasadbrädans 
nedände ska snedkapas, vilket numera är vedertaget. För att uppnå en 
positiv effekt krävs dock att ändträet även behandlas med vattenavvi-
sande medel.  

Gustafsson (1991) har undersökt effekten av snedkapning i kombinat-
ion med olika ytbehandlingar för furu och gran och kommit fram till 
följande slutsatser: 

• Att snedkapning inte påverkar upptagningen av vatten om 
ändträet är obehandlat eller behandlat med färg som inte 
är vattenavvisande. 

• Att snedkapning minskar den våta ytan och därmed upp-
tagning av vatten om ytan är vattenavvisande. 

• Att det för fuktupptagningen är viktigare att ändträytan är 
vattenavvisande än att den är snedkapad. 

• Att upptagningen av vatten är större genom en yta be-
handlad med en strykning akrylatfärg än om ytan är 
behandlad med rödfärg med linoljetillsats. 

• Att vid regnexponering kommer fuktkvoten i obehandlade 
och akrylatmålade paneländar inom några timmar lokalt 
överstiga fibermättnadspunkten. 

4.5.7 Spikning och skruvning 

Sprickor är den vanligaste orsaken till att trämaterialet lokalt får en 
hög fuktkvot med påföljden att röta uppkommer (Ekstedt, 1992). 
Sprickor kan uppstå redan före torkningen av virket och kan sedan kan 
öka i antal och storlek på grund av fuktbetingade rörelser. En annan 
källa till sprickbildning är fastsättningen (Johansson et al., 2000). Ab-
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setz (1994) menar att spikning ger sprickbildning och att storleken på 
spiken har stor inverkan på sprickbildningen. Tillämpas förborrning 
blir sprickbildningen dock avsevärt mindre. 

Spikning blir ett ännu mer kritiskt moment i en icke täckmålad och 
direkt väderutsatt konstruktion. Man måste räkna med att efter en tid 
kommer vatten att tränga in i spalten mellan trä och spik. Förhöjd 
fuktkvot och närvaron av järnjoner underlättar etablering av rötsvam-
par. Möjligheten att tillämpa t.ex. ”dold” spikning eller olika ”clips”-
lösningar finns också.  

Vid prefabricerad tillverkning används ofta spik som har olika utform-
ningar vad gäller räfflor, kammar eller kilar för att få en bättre 
utdragshållfasthet. Det finns även spik som har gängor och skruvskalle 
vilket medför att det är möjligt att demontera material utan att behöva 
kassera detta. Vid spikning av fasadpanel i samband med prefabrice-
ring används ofta spikitryckare istället för skjutande spikmaskiner. 
Detta ger fördelar genom att samtliga spik får rätt islagsdjup. En för 
långt islagen spik är inte bra ur beständighetssynpunkt eftersom detta 
ger en anvisning i träet, vilken medför att vatten kan tränga in i virket. 

Det förekommer även att skruv används för att fästa fasaden, men en 
nackdel är att det blir dyrare än spikning. Johansson et al. (2000) 
kunde efter 2,5 års exponering utomhus inte se någon fördel med 
skruvning framför spikning, men de anger också att försökstiden är för 
kort för en slutgiltig bedömning. 

4.6 Konstruktiv utformning av skivfasader 
Träbaserade skivor kan användas som fasadmaterial i både stora och 
små byggnader. Det finns många olika typer av träbaserade skivor och 
i tabell 4.1 ges några exempel samtidigt som respektive skivmaterials 
lämplighet som fasadmaterial anges.  
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Tabell 4.1 Några olika typer av skivmaterial och dess lämplighet som 
fasadmaterial. 
Skivtyp Lämplighet Problem 

Massivträskivor   

Enskikts skivor (Limträpa-
neler) 

Nej, vid stora bredder Stora dimensions- och 
formförändringar 

Flerskiktsskivor med mel-
lanliggande spärrskikt 

Ja, om kantskydd 
används 

Missfärgning och sprick-
bildning 

Fanérskivor   

Fanérskivor utan spärr-
skikt 

Nej Stora dimensions- och 
formförändringar, sprick-
or och årsringsresning 

Plywood Ja, med anpassat lim 
och om kantskydd 
används  

Sprickor och årsrings-
resning 

Spånskivor   

Byggskivor Nej Stor vattenabsorbtion 
och svällning, röta 

Cementbundna skivor Ja Beakta krympningen 

Fiberskivor   

MDF Ja, med anpassat lim 
och kantskydd och god 
ytbehandling 

Stor vattenabsorbtion 
och svällning, 

Den tekniska fördelen med skivmaterial som fasad jämfört med tradit-
ionella fasadbrädor är att man kan få större ”obrutna ytor” och därmed 
uppnå ett tätare ytskikt som skyddar den bakomliggande konstrukt-
ionen. Arkitektonisk finns också stora möjligheter med skivmaterial. 
För vidare information se SP Träteks kontenta om träbaserade fasad-
skivor (Anon., 2006). 

Figur 4.12 visar ett exempel på en skivfasad av plywood med nyskap-
ande uttryck. 
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Figur 4.12 Fiskfjällfasad av plywood. Kalmar konstmuseum. 

4.7 Exempel på några fasadprojekt  
Under den senaste tjugoårsperioden har det genomförts ett antal ”fa-
sadprojekt” där olika koncept har testats för att få fram hållbara 
utomhusfasader av trä. Ett väldokumenterat och intressant projekt är 
framtagningen av ytterfasadpanelen till ”det nya” Vasamuséet i Stock-
holm. Där följde man noggrannt upp virket från avverkning till 
uppsättning (Billgren & Thörnqvist, 1992). 

4.7.1 Kaunapanel 

Ett av försöken till kvalitetssäkring av fasadpanel har kommit att kallas 
för Kauna. Arbetet genomfördes vid Trätek, Institutet för träteknisk 
forskning under 1990-talet. Enligt denna kvalitetssäkring finns det 
uppställda villkor för de olika stegen i hanteringen från avverkning i 
skogen till klyvning och grundning av den torkade brädan, men också 
för hanteringen på byggarbetsplatsen. Det var upp till både produ-
cent/leverantör och användare av Kaunapanel att följa dessa villkor 
(Egertz & Leverbeck, 1999). Kaunapanelen fick i jämförelse med 
standardpanel ett allt för högt försäljningspris och efterfrågan blev inte 
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stor, vilket har inneburit att ingen leverantör i dagsläget erbjuder Kau-
napanel.  

Det är 13 punkter som är specificerade för hanteringen av virket från 
skog till färdig uppsatt panel (Anon., 1996). De första nio punkterna 
ingår i den industriella hanteringen av trämaterialet: 

1) Utvalt grantimmer som kvalitetssorteras och datummärks direkt 
vid avverkningen. 

2) Timret utsätts för en varsam hantering från skogen till sågverket. 
Timret får inte vattenlagras. 

3) Sågningen av stocken måste ske inom fyra veckor efter avverk-
ningen och endast centrumutbytet används till fasadvirke. 

4) Torkningen till fuktkvotsklass 16 ska påbörjas inom ett dygn 
efter sågningen. 

5) Sortering efter torkning sker enligt specificerade krav. 
6) Virket klyvs till tunnare dimension, samt profileras med rundade 

hörn och rillor på virkets kantsidor. 
7) Virket kvalitetssorteras ytterligare en gång enligt specificerade 

krav. All lagring av virket ska ske i en torr miljö. 
8) Grundmålning med godkänd färg utförs på en flatsida och samt-

liga kanter inklusive minst ena ändens ändträ. Detta ska göras 
inom 60 timmar efter klyvning (punkt 6). 

9) Emballering av fasadbrädorna för att förhindra uppfuktning, 
samt märkning för spårbarhet. 

De sista fyra punkterna berör hanteringen på byggarbetsplatsen samt 
vid uppsättning och slutlig ytbehandling: 

10) Lagringen ska ske så att de grundmålade panelbrädorna är väl 
skyddade mot regn, sol, smuts och damm. 

11) Obehandlat ändträ ska målas med grundolja följt av en alkydol-
jegrundfärg alternativt enbart slamfärg innan uppsättning. 
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12) Uppsättning: ett antal rekommendationer ges för den konstruk-
tiva utformningen av fasaden. 

13) Färdigmålning: hänvisning ges till Träteks informationsblad 
”Beständiga träfasader” (Johansson, 1989). 

För Kaunapanelen anger man att den förväntade tiden till ommålning 
är ca. 50 % längre än för vanlig traditionell träpanel. 

4.7.2 Trähus 01 

Trähus 01 var Nuteks, träindustrins och Skanskas gemensamma stor-
satsning på bostadsmässan Bo01 som genomfördes i Malmö 2001, 
Figur 4.13. Satsningen var i form av ett bostadskvarter helt byggt med 
det senaste inom svensk träbyggnadsteknik. Kvarteret som uppfördes 
till mässan bestod av två flerbostadshus i tre respektive fyra våningar, 
samt radhus (totalt sex hus). Den fasad som rönte stort intresse bestod 
dels av 22 mm treskiktsskivor med ytskikt av industrimålad tallkärn-
ved, monterade med rostfria stålprofiler, dels av stående fasspontad 
Kaunapanel. 

 

Figur 4.13 Trähus 01 i Malmö med fasad av treskiktskiva och Kauna-
 panel (vänster) och ett exempel på sektion av väggen (höger). 

4.7.3 Tri-konceptet 

Tri-konceptet var ett system för att använda tall med stående årsringar 
i fönster och utepanel, där man också på ett konsekvent sätt vände 
kärnveden så att den hamnade där konstruktionen är som mest fuktbe-
lastad. Konceptet utvecklades under 1990-talet och utgick från ett 
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patent som beskrev hur man tar ut sex stycken triangulära fönsteräm-
nen ur i företrädesvis norrlandstall med hög kärnvedsandel (Öberg, 
1998). Konceptet utvecklades sedemera för framtagning av andra typer 
av ämnen ur stocken, Figur 4.14. Kvaliteten och beständigheten hos 
produkterna blev mycket hög, bl.a. gavs 30 års garanti för fönster. Ty-
värr fick konceptet ingen kommersiellt genomslag och är numera 
nedlagt. Man kan dock konstatera hur väl genomtänkt konceptet var 
vad gäller materialval, konstruktion och ytbehandling. 
 

  

Figur 4.14 Fönsterämnen, lister och fasadpaneler med stående årsringar 
 och hög kärnvedsandel framtagna enligt Tri-konceptet. 

4.7.4 P-märkning för fasadpanel 

Inom all byggverksamhet ställs hårdare krav på garantier och produkt-
ansvar. Flera stora aktörer har efterlyst kvalitetsmärkta fasadpaneler för 
att säkra en jämn och bra kvalitet och för att göra det möjligt att före-
skriva produkter med dokumenterade egenskaper.  

Det är inte träfasaden som är P-märkt utan den grundmålade träpane-
len till fasaden. P-märkningen ska ge en märkt och spårbar träpanel 
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med enhetliga krav på materialegenskaper, utseende m.m. Reglerna 
gäller både omålad panel och panel grundmålad med färg som klarar 
kraven för färdigmålning. Grundmålningen enligt färgleverantörens 
anvisningar utförs på fabrik med en kontrollerad applicering på nyså-
gat virke för att få bra vidhäftning och lång hållbarhet. P-märket är 
SP-koncernens eget kvalitetsmärke som finns för många typer av 
byggprodukter (Anon., 2007). Produkter som är P-märkta är kvali-
tetstestade och uppfyller alltid minst lag- eller myndighetskrav, och i 
de flesta fall en ännu högre kravnivå enligt branschens egna krav. I P-
märkningen ingår både typkontroll och uppföljande kontroller av pro-
duktionen. Intresserade träföretag kan ansöka om att få sina paneler 
godkända för P-märkning. 
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5 YTBEHANDLING AV 
TRÄFASADER 

5.1 Inledning 
Färger har använts under lång tid för att försköna och skydda trä och 
andra material. Rester av tjugo tusen år gamla grottmålningar som har 
hittats i Spanien, Frankrike och Australien har utförts med jordpig-
ment eller kol och med djurfetter, blod, ägg som bindemedel.  

Fram till 1600-talets mitt var i stort sett alla utvändiga träfasader i 
Sverige omålade och till en början var målning en exklusiv behandling 
för kyrkor och rikemanshus (Fridell Anter & Enberg, 1997). Vissa av 
de tidiga färgsystemen har försvunnit eller används idag endast i antik-
variatiska sammanhang, medan andra fortfarande är i högsta grad 
aktuella. 

De idag vanligt förekommande behandlingarna för träfasader är: 

• Slamfärg 
• Linoljefärg 
• Alkydfärg (lösningsmedels- eller vattenburen typ) 
• Akrylatfärg (latexfärg) 
• Lasyrer och oljor 

Dessa behandlingar kommer här att beskrivas översiktligt. Dessutom 
tas järnvitriolbehandling upp eftersom denna under senare år har blivit 
populär för utomhussnickerier. Slutligen redovisas några framtida 
färgsystem för målning av träfasader. Detta kapitel är endast en orien-
tering kring ytbehandling av träfasader och vad gäller det specifika 
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utförandet av fasadmålning hänvisas till färgfabrikanternas anvisningar 
och rekommendationer. 

5.2 Trämaterial, konstruktion och ytbehandling 
En träfasad kan mycket väl vara helt obehandlad och ändå få en myck-
et lång hållbarhet. Dock spelar ofta estetiska önskemål in som gör att 
vi önskar sätta en kulör på fasaden. Förutom att ge fasaden kulör, 
skyddar ytbehandlingen träet mot erosion och sprickbildning, samt 
dämpar fuktrörelserna hos träet. 

För de flesta träfasader och andra träkontruktioner utomhus är livs-
längd och underhållsintervall starkt kopplade till hur väl material, 
kontstruktion och ytbehandling samverkar. Naturligtvis kan en ”myck-
et bra” ytbehandling kompensera för ett ”sämre” materialval eller en 
”dålig” konstruktion och vice versa. 

Ekstedt och Karlsson (2011) har sammanställt en handbok som på ett 
enkelt sätt beskriver metoder för beskrivning av målade ytors kondit-
ion. Handboken kan utgöra ett värdefullt verktyg vid bedömning 
träfasders kondition.  

5.2.1 Trämaterialets betydelse för ytbehandlingens hållbarhet 

Trots träets uppebara betydelse som underlag för ytbehandling är dess 
egenskaper i detta sammanhang inte fullt ut kända. De egenskaper hos 
trämaterialet som har en uppenbar betydelse för livslängden för det 
ytbehandlingssystem som appliceras är träets porositet, hygroskopicitet 
(affinitet till vatten), anisotropi, krympning och svällning, samt dess 
känslighet mot biologisk, mekanisk och fotokemisk nedbrytning (se 
t.ex. Côté, 1983). Dessa egenskaper kan hänföras till träslag, sågsätt 
och bearbetning (årsringsorientering, kärnvedsandel, torkning, yt-
struktur), hantering fram till målning, fuktkvot vid målning m.m. 

Filmbildande färgsystem har en viss elasticitet som medför att 
färgskiktet kan följa med träets rörelser. Elasticiteten avtar i allmänhet 
med tiden som följd av att solljuset gör polymererna i färgen sprödare. 
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För att minska risken att färgskiktet spricker som följd av rörelser i det 
underliggande materialet ska träet ha så liten rörelse som möjligt i den 
yta som målas. Att träet inte spricker är naturligtvis också en stor för-
del för ytbehandlingens hållbarhet. Fuktkvotens säsongsmässiga 
variation i träfasader är normalt 6−8 procentenheter oberoende av vä-
derstreck, medan fuktkvotsnivån naturligtvis varierar beroende av 
lokala förhållanden (Hislop, 2000). Paajanen (1986) konstaterade att 
den vanligaste skadan som uppstår i färgskiktet är sprickor, vilka näst-
an uteslutande är orsakade av svällning och krympning hos det 
underliggande träet. Dessa sprickor leder till att färgen flagnar vilket i 
sin tur resulterar i korta underhållsintervall. Virke sågat med stående 
årsringar har små rörelser vid fuktkvotändringar och liten benägenhet 
att spricka vid utomhusanvändning vilket gör sådant virke fördelaktigt 
att använda till fasader (Borgh, 1995; Marelius et al., 1995; Williams 
et al., 1996; Hislop, 2000). (Se även kapitel 3.4)  

Färgfilmen har i allmänhet inte heller samma termiska rörelser som 
det underliggande trämaterialet (Browne, 1960). 

Fördelningen av sommarved i träytan är viktig för ytbehandlingens 
livslängd (Miniutti, 1963). På en nymålad yta sitter i allmänhet färgen 
(oljebaserad färg) bra på både vår- och sommarveden. När färgen åld-
ras och blir spröd kommer den i första hand att lossna från 
sommarveden och har endast förankring i vårveden. Om sommarveds-
banden är smala kan färgen brygga över dessa och förbli intakt, medan 
om sommarvedsbanden är breda kommer färgen att lossna. Därför 
utgör virke med smala band av sommarved ett bättre underlag för 
målning jämfört med virke med breda sommarvedsband (jmf. Figur 
3.3 som visar slamfärg). 

Gran och tall med hög densitet har en stor andel sommarved, vilket 
innebär att sommarvedsbanden utgör en relativt sett stor andel av vir-
kets yta. Dock har mer långsamtväxande träd smalare 
sommarvedsbands än snabbväxande träd trots att densiteten kan vara 
högre (se kapitel 3.2.2), och därmed kan virke vara ett bättre mål-
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ningsunderlag än vad densiteten indikerar. Av den anledningen är det 
viktigt att ta hänsyn till både virkets densitet och bredden på sommar-
vedsbanden när virke för utomhusanvänding väljs för målning. 

Det sätt på vilket stocken sågas till virke inverkar också på sommar-
vedsbandens bredd i virkesytorna. Virke med stående årsringar har 
årsringarna i huvudsak vinkelrätt (betraktat i virkets ändträyta) mot 
virkets bredsida, vilka vanligtvis är den yta som ska målas och expone-
ras i fasaden, vilket ger betydligt smalare sommarvedsband än om 
motsvarande yta skulle ha liggande årsringar (vilket är det normala vid 
dagens sågmetoder). Hos virke med liggande årsringar uppvisar den 
flatsida som är mot stockens bark bättre målningsegenskaper än den 
motstående sidan, se även Figur 3.20 (Miniutti, 1963). 

Virke till utvändig panel ska vara rent och fritt från svampskador (se 
kapitel 3.2) och våtlagringsskador vilket gör virket mer permeabelt 
(Boutelje & Jonsson, 1976). Det är alltså viktigt för ytbehandlingens 
kvalitet att det underliggande träet är fritt från såväl biologiska och 
mekaniska skador som smuts. Widell (1994) ger en sammanställning 
av viktiga faktorer som påverkar fasadvirkets kvalitet i kedjan mellan 
avverkningen och virkets leverans från sågverket. Rapporten tar upp 
följande aspekter: hanteringsskador på timmer, lagring av sågtimmer, 
lagring av sågat virke före och efter torkning, samt biologiska angrepp.  

Virkestorkningens betydelse för etableringsmöjligheterna av mikroorg-
anismer har studerats ingående och det är väl känt att vid snabb 
torkning koncentreras träets innehåll av vattenlösliga näringsämnen 
(socker och kväveföreningar) i ytan i samband med att det fria vattnet 
avgår. En sådan anrikning leder till att såväl mögel-, blånad- och röt-
svampar har lättare att etablera sig på träytan (Terziev, 1996). 
Virkestorkningens genomförande har också stor inverkan på före-
komst av sprickor i virket. 

Sågade, s.k. torrkluvna, träytor hos utomhusexponerat trä anses av 
hävd ge en bättre långsiktig färgvidhäftning jämfört med hyvlade ytor. 
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En förklaring till detta kan vara att en sågad yta ger en större total yta 
för färgen att fästa på samt att uppstickande fibrer, fast förankrade i 
trästrukturen, kan fungera som en förstärkande armering i färgskiktet. 
Uppstickande fibrer som går genom färgskiktet kan dock fungera som 
ledare för fukt till gränsskiktet mellan färg och trä. Färgfilmens tjock-
lek runt dessa fibrer blir också tunnare och kan därför slitas ned snabbt 
vid väderexponering varvid de frilagda fibrerna lättare kan angripas av 
mikroorganismer. Blümer och Nussbaum (2001) har visat att panel-
brädans ytstruktur har betydelse för den vattenupptagning som sker 
genom färgskiktet. Den målade (alkydoljegrundfärg resp. lasyr) ytans 
ytråhet, som är ett resultat av hur träytan bearbetats före målningen, är 
avgörande för upptagningen av fukt. Resultaten visar att ju grövre yta 
är desto högre är vattenupptagningen. Slipning av den sågade ytan 
innan målning minskade fuktupptagningen medan borstning av ytan 
ökade fuktupptagningen. Feist (1988, 1990) har visat att penetrerande 
lasyrer och träskyddsbehandlingar har en bättre hållbarhet på sågade 
ytor än på hyvlade/slipade som en följd av den väsentligt högre upp-
tagningen av ytbehandlingsmedel som erhölls på sågade ytor. Cassens 
och Feist (1991) har visat att transparanta ytbehandlingar och alkyd-
täckfärger är avsevärt bättre på hyvlade/slipade ytor på grund av att en 
jämnare filmtjocklek erhölls. Filmbildande akrylatfärger fugerar bra på 
såväl sågade som slipade ytor (Williams & Feist, 1994). En jämfö-
rande studie på laserat trä mellan fem ytbehandlingar visade att slipade 
ytor var bättre än olika varianter av sågade ytor (Richter et al., 1995) 

Splintveden hos tall och gran har låg beständighet mot biologisk ned-
brytning och det är fördel ju mer kärnved virket består av. Kärnveden 
har som beskrivits i kapitel 3 god beständighet ovan mark och förbätt-
rar därmed förutsättningarna för att få en hållbar ytbehandling. 

Träets ändytor suger lätt upp mycket fukt vilket medför kraftig sväll-
ning av materialet med påföljd att ytbehandlingen skadas, Figur 5.1. 
Olika behandlingar för att minska ändträets fuktupptagning har redo-
visats av Ekstedt & Nordman-Edberg (1993). 
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Figur 5.1 Sprickor i nedkant på en lodrätt orienterad fasadbräda av gran 
 som en följd av att ändträet inte har behandlats för att minska 
 fuktupptagningen. 

Figur 5.2 visar hur fuktkvoten hos splint- och kärnved av tall varierar 
under en nioårsperiod vid utomhusexponering. Proverna var dels obe-
handlade, dels målade (diffusionstät fönsterfärg med polyuretanbas) 
och behandlade för att minska ändträets fuktupptagning (Rydell et al., 
2005). 

Splintveden tar snabbt upp fukt från omgivningen och då speciellt via 
ändträet. Fuktkvoten hos obehandlad splintved följer omgivningens 
klimat, dvs. hög fuktkvot vid regn och låg fuktkvot vid uppehållsväder. 
Målas splintveden, men utan att förses med ändträförslutning, sker en 
tydlig akumulering av fukt i träet. En doppning av ändträet i trä-
skyddsolja (Casco Mitrol Extrem 5001) innan målning minskar 
uppfuktningen via ändträet under något år. Därefter sker vattenupp-
tagningen via ändträet som för obehandlat ändträ. 

Målad splinved och där ändträet förslutits så att fuktupptagning för-
hindras har en låg fuktupptagning. Fuktkvoten är lägre än 20 % under 
i stort sett hela nioårsperioden. 
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Figur 5.2  Fuktkvotsvariation under nio år för olika prover av tall expone-
rade enligt Öqvist-metoden (Rydell et al., 2005). 
 ▼  − obehandlad splintved  
 ▲  − målad splintved utan ändträbehandling 
  o  − målad splintved med ändträet doppat i olja 
− − målad splintved med ändträet förslutet 
 ■ − målad och ändförsluten kärnved 

För målad tallkärnved där ändträet dessutom har förslutits med samma 
färg sker praktiskt taget ingen fuktupptagning alls under nio år. Rydell 
et al. (2005) har dessutom visat att kärnved av tall som ytbehadlats 
men som inte hade någon ändträförslutning endast fick något förhöjd 
fuktkvot under långtidtester utomhus. 

Prover av gran visade liknande resultat som de för tall i Figur 5.2. 

Höga halter av extraktivämnen s.k. kådved kan medföra att ytbehand-
lingen har svårt att fästa på underlaget. Detta gäller speciellt för 
vattenbaserade ytbehandlingar som överhuvudtaget inte löser upp ex-
traktivämnena vid målningen. Kådrikt trä kan också ”blöda” kåda då 
det utsätts för värme från t.ex. starkt solljus, vilket medför att ytbe-
handlingen kan lossna, Figur 5.3. 
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Figur 5.3 Blödning från kådrikt tallvirke hos ett fönsterparti 3 år efter 
 första målningen med linoljefärg (vänster). Materialets höga 
 kådinnehåll blir tydligt då färgen skrapas bort (höger). 

Kådrinningen brukar avstanna efter ca. 5 år då en ommålning kan ge-
nomföras med fullgot resultat. Kådrikt trä har dock i allmänhet god 
beständighet mot röta då det används ovan mark. 

Virkesytorna som ska ytbehandlas ska vara så färska som möjligt, dvs. 
träet ska ytbehandlas åtminstone en första gång så fort som möjligt 
efter att ytan sågats eller på annat sätt bearbetats. Nussbaum (2001) 
har visat med hjälp av kontaktvinkelmätningar på nybearbetade träytor 
(torkade) att kontaktvinkel ökar under ca. en veckas tid för att därefter 
bli praktiskt taget konstant, Figur 5.4. Kontaktvinkeln är ett mått på 
träytans förmåga att väta olika vätskor (t.ex. färger). Resultaten visar 
hur träytan successivt deaktiveras genom kontaminering och olika ke-
miska reaktioner så att ett kemiskt svagt gränsskikt bildas som i sin tur 
försämrar ytbehandlingens förmåga att fästa mot trämaterialet. En 
åldrad träyta kan aktiveras genom t.ex. slipning, flambehandling, 
plasmabehandling, ozon- eller väteperoxidbehandling. 
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Figur 5.4 Vätningsvinkel som funktion av tiden efter bearbetning av 
 olika träytor. 

Inträngningen av färg i träet är ytlig och sker främst via märgstrålarna i 
splintveden. Nussbaum (1994) har visat att inträngningen av vatten-
burna alkydemulssioner och lösningsburna alkyder huvudsakligen sker 
via de radiella märgstrålarna. Försöken genomfördes på tangentiella 
ytor av tall- och gransplintved.   

Vädergrånat trä (se kapitel 3.3.11) utgör ett dåligt underlag för mål-
ning på grund av att träytan är nedbruten av solljusets UV-strålning. 
Nebrytningen sker snabbast i de tunnväggiga vårvedscellerna och lång-
sammare i sommarvedscellerna, vilket kan medföra skillnader i 
vidhäftning av ett färgskikt beroende på om det ligger på vår- eller 
sommarved (Williams et al., 1990). Vikten av att åtminstone grund-
målningen utförs på icke väderpåverkade ytor har bland annat påvisats 
av Nussbaum (1993). Ett färgskikt som appliceras på en väderpåverkad 
yta kan uppvisa kvalitetsbrister redan efter några månader medan ett 
färgskikt på en opåverkad yta kan vara felfri under många år (Widell, 
1994). Vädergrånaden är ytlig och tas någon millimeter bort från den 
grånade ytan så återfinns opåverkat trä. Generellt gäller att slamfärger 
är mindre känsliga för att träytan är åldrad än övriga färgsystem. 



 138 

Kvistar är ofta ett problem vid ytbehandling på grund av kvistens avvi-
kande fiberorientering gentemot det övriga träet, samt på grund av 
kvistens ofta höga extraktivämnesinnehåll. Kvistens egenskaper kan 
dels leda till att kvisten ”trycker igenom” färgskiktet alternativt helt 
lossnar från virket, dels medföra så kallad kvistgulning, Figur 5.5. För 
att undvika kvisturfall används friskkvistigt virke, dvs. virke utan torra 
och lösa kvistar. Kvistgulning kan undvikas genom att kvisten förbe-
handlas innan målning (t.ex. med shellack) eller genom att lägga på ett 
tjockt färgskikt. För ljusa kulörer är det vanligt att kvisten ändå färgar 
igenom efter några år. Ett sätt att garanterat undvika problem med 
kvistar är att använda virke utan kvistar. Detta medför dock i allmän-
het en initial fördyring. 

Johansson (1999) har gjort en sammanställning av kunskapsläget för 
miljövänlig rötskyddsbehandling och impregnering av trä, där bl.a. 
följande metoder tas upp: acetylering och förestring med andra grup-
per, företring, impregnering med konsthartser, samt värmebehandling. 

   

Figur 5.5 Kvistarnas egenskaper medför att de utgör ett dåligt underlag  för 
 ytbehandling och att de därmed kan förkorta ytbehandling-
 ens livslängd. Kvist som har ”höjt sig” genom ytbehandlingen 
 (vänster) och extraktivämnen från kvist som trängt genom 
 ytbehandlingen (höger).  
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5.2.2 Konstruktionens betydelse 

Fasader ska i möjligaste mån utformas på sådant sätt att fukt inte kan 
akumuleras i träet med följden att skador uppstår hos trämaterialet och 
färgskiktet. Därmed bör hänsyn bl.a. tas till takfotens utformning för 
att kunna minska fasadens exponering av regn, Figur 5.6. Ju lägre 
fuktbelastning på fasaden, desto mindre fuktrörelser i träet och mindre 
risk att sprickor uppstår i färgskiktet. I kapitel 4 tas fasadkontrsuktion-
ens betydelse upp mer i detalj. 

  

Figur 5.6 Takfotens utformning har betydelse för hur fasaden exponeras för 
 bl.a. regn. a) Utskjutande takfot som skyddar fasaden, b) 
 näst intill obefintlig takfot.  

5.2.3 Omgivningens och klimatets betydelse 

Det är inte enbart underlagets egenskaper som påverkar färgfilmens 
utseende och hållbarhet. Klimatområde, väderstreck och mikroklima-
tet invid färgfilmen påverkar betingelserna för påväxt av olika svampar, 
mossor och alger. Klimatförhållandena kan i viss mån påverkas genom 
fasadens utformning, men vanligtvis minskas påväxten genom tillsats 
av fungicider i färgen eller genom pigmentens naturliga fungicidver-
kan. Ekstedt & Karlsson (2009) ger en sammanställning över orsaker 
till beväxning på målade fasader och möjligheter att förhindra detta. 
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Försäkringsbolaget Folksam utvärderar med jämna mellanrum ett stort 
antal utomhusfärger med avseende på mögel- och algpåväxt, samt 
krackerlering och avflagning (Hjort & Bok, 2010). 

Nedfall av smutspartiklar från omgivningen kan också ge fasaden ett 
mindre attraktivt utseende och kan medföra att fasaden måste tvättas. 

De färgrelaterade faktorer som med varierande betydelse kan antas 
påverka uppkomsten av missfärgande svampar på målat trä är: 

• Bindemedelstyp och färgsammansättning 

• Fungicidinnehåll 

• Färgfilmsmorfologi (ytstruktur) 

• Filmtjocklek och pigmentering 

• Vädernedbrytning (färgfilmens ålder) 

• Torktid 

• Tidpunkt på årest då fasaden målas 

Den färgkomponent som av hävd anses vara den styrande för upp-
komsten av missfärgande svampar på målat trä är fungicidtillsatsen, 
dvs. de svampdödande medel som tillsätts färger för att ge färgfilmen 
en svamphämmande effekt under dess brukstid. Fungicider, liksom 
algicider och baktericider, är samtliga olika slag av biocider. Sedan 
början av 1990-talet består fungicidtillsatsen i lösningsmedelsburna 
färger av s.k. trihalometyltio-föreningar med tolylfluanid som den 
dominerande substansen. I vattenburna färger är den motsvarande 
dominerande substansen en s.k. karbamat, IPBC 3-jodpropynylbutyl-
karbamat (Nussbaum, 2002). Resultaten från olika undersökningar 
kring fungicidernas påväxthämmande effekt är inte entydiga och det är 
klart att flera faktorer samspelar. Indikationer finns också att fasader 
målade med vattenburna akrylatlatex- och alkydemulsionsfärger har 
mindre påväxt av missfärgande svampar än fasader med lösningsme-
delsburna alkydoljefärger (Nussbaum, 2002). 
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Färgfilmens täthet och glans kan minska både påväxt och nedsmuts-
ning, då påväxten och smuts får svårare att färsta vid ytan. En färgfilm 
med sprickor, kaviteter och andra ojämnheter borde rimligen ha större 
förutsättningar för såväl svamsporer som omgivande organiskt nä-
ringsmaterial att fastna på ytan än en helt slät och intakt färgfilm. 
Färgfilmen ändrar karaktär vid åldring vilket förändrar ytan och förut-
sättningarna för påväxt. 

Under färgens torktid är förutsättningarna goda för mikroorganismer 
och andra kontaminationer att fästa på färgen, vilket skulle kunna in-
nebära att mer långsamttorkande färgtyper är mer utsatta än de 
snabbtorkande färgerna (Nussbaum, 2002). 

5.3 Färgsystem för träfasader 
De olika färgsystemen benämns efter hur de är uppbyggda. Tabell 5.1 
visar huvudbeståndsdelarna i de färger och oljor som kan vara aktuella 
för fasader av trä. Den som önskar fördjupa sig i olika färger utveckl-
ing hänvisas till Johansson (2002, 2004). 

Bindemedel är det som håller ihop färgen och får den att fästa vid un-
derlaget. Valet av bindemedel styr till stor del färgens tekniska 
egenskaper och påverkar även behovet av lösningsmedel. Bindemedlet, 
som utgör ca. 30 % av färgen, bildar en fast sammanhängande film, 
vars främsta uppgift är att vidhäfta mot underlaget och ge färgen dess 
utseende och yta. 

Lösningsmedel löser bindemedlen och bestämmer i hög grad färgens 
applicerings- och utflytningsegenskaper, vätning mot underlaget, samt 
i viss utsträckning dess tork- och härdförlopp. Vatten är idag ett van-
ligt lösningsmedel i färger, men organiska lösningsmedel, främst 
alifatnafta, används också. Lösningsmedlen, vilka utgör ca. 40 % av 
färgen, avdunstar vid torkningen. Traditionellt har oljefärger varit 
lacknaftaburna och akrylatfärger vattenburna, men i dag finns exempel 
på det omvända. Det blir också allt vanligare med vattenburna (disper-
gerade) oljefärger. Det s.k. VOC-direktivet (EU-regulation 
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199/13/EC) kommer från 2011 att begränsa mängden organiska lös-
ningsmedel i utomhusprodukter till 300 g/l vilket kommer att leda till 
att det i huvudsak blir vattenburna ytbehandlingssystem som är an-
vändbara (Jacobsen & Evans, 2006).  

Pigment ger färgen dess kulör och gör att den täcker underlaget. De 
vanligaste pigmenten är vit titandioxid, samt gula, bruna, röda och 
svarta järnoxider. Det förekommer även en stor mängd syntetiska och 
organiska pigment främst i klara kulörer. 

Pigment som inte är täckande eller ger någon kulör kallas fyllnadsme-
del. De består av finmalda mineraler, t.ex. kalksten, krita eller dolomit. 
Fyllnadsmedel ingår för att ge färgen god fyllighet samt i syfte att re-
ducera priset. De bidrar också till att öka färgens täckande förmåga 
genom att hålla pigmentkornen på gynsamt avstånd från varandra. 
Pigment och fyllnadsmedel utgör ca. 30 % av färgen. 

Tillsatsmedel är en stor grupp ämnen som används för att ge färgen 
specifika egenskaper, t.ex. utflytning, vidhäftning, förtjockning, slip-
barhet, glans m.m. Tillsatsmedlen ingår normalt endast i mycket små 
mängder i den färdiga produkten (1-3 %) och kan t.ex. utgöras av 
torkmedel (sickativ), konsistensmedel, vätningsmedel, eller medel för 
att motverka skinnbildning eller skumning. Torkmedel (sickativ), tor-
kande oljor, tillsätts för att förkorta torktiden och utgörs av 
metallsalter av organiska syror.  

Tabell 5.1 Principiell uppbyggnad av olika färgsystem. 
Färgtyp Byggs upp av: 

Klarlack bindemedel + lösningsmedel + tillsatsmedel  

Lasyr bindemedel + lösningsmedel + pigment + tillsatsmedel  

Täckfärger bindemedel + lösningsmedel + pigment + fyllnadsmedel + tillsatsmedel  

Oljor bindemedel + lösningsmedel + ev. fungicid 
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Klarlack är en transparent lack som är uppbyggd av bindemedel, lös-
ningsmedel och tillsatsmedel.  

Lasyr är en med pigment infärgad klarlack som återger underlaget i 
annan kulör än den ursprungliga. Lasyrer kan liksom lack vara base-
rade på vatten eller organiska lösningsmedel.  

Täckfärg är en med pigment infärgad klarlack med hög andel fyll-
nadsmedel vilket gör färgen täckande. Grundfärg innehåller i princip 
samma bindemedel som täckfärger. I stället för pigment innehåller 
grundfärgen fyllnadsmedel och tillsatser som ger den specifika egen-
skaper, t.ex. god fyllighet, god vidhäftning, slipbarhet, 
tätningsförmåga mot underlaget. Grundfärgen ska utgöra ett bra un-
derlag för toppfärgen. Vid nymålning av trä och vid trärena ytor 
rekommenderas att en förbehandling med en penetrerande grundolja 
före målning med grundfärg. 

Oljor kan utgöras av naturliga eller syntetiska oljor som används för att 
ge träet en vatten- och smutsavvisande egenskaper. Oljorna kan an-
tingen vara färglösa eller pigmenterade.  

Jutengren och Carlsson (1993) har undersökt livslängden hos olika 
ytbehandingssytem (alkyd-, latex-, linolje-, lasyr- täcklasyr- och slam-
färg) för utomhusfasader. Resultaten visar att den genomsnittliga 
livslängden för de olika systemen varierar mellan 3,5 år (lasyrfärg) och 
7,5 år (latexfärg) för en söderorienterad fasad. Motsvarande medellivs-
längd för fasader orienterade mot norr var mellan 5,1 år (lasyrfärg) och 
9,7 år (linoljefärg). 

Torkningsförloppet för olika färgtyper är något olika. Figur 5.7 visar 
exempel på hur linolje-, alkyd- respektive akrylatfärger torkar. Linolja 
och modifierade oljebindemedel (baserade på linolja, sojaolja eller tall-
olja) utan lösningsmedel, s.k. alkyder, torkar via oxidation med luftens 
syre. Ingår lösningsmedel i färgen avdunstar detta först, varefter oxid-
ations- och härdningsprocessen vidtar. Akrylatbindemedel torkar 
fysikaliskt genom avdunstning och insugning av vatten i träet.  
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Figur 5.7 Torkningsmekanismer för a) linoljefärg, b) alkydfärg och c) 
 akrylatfärg/latexfärg (Hagstedt & Nyström, 1977). 

Inom den Europeiska standardiseringen (CEN) har man kommit 
överens om en klassificering av färger i utomhusanvändning efter utse-
ende, användningsområde och funktion. Utseendet beskrivs efter tre 
kriterier: filmtjocklek, täckförmåga och glans. Användningsområdet 
beskrivs utifrån vilken typ av konstruktion som ska utgöra underlag för 
färgen: ”Stabila konstruktioner” (t.ex träfönster och trädörrar), ”Semi-
stabila konstruktioner”(t.ex. träfasader) eller ”Icke stabila 
konstruktioner” (t.ex. staket). Indelningen i stabila, semi stabila och 
icke stabila konstruktioner beror av i vilken utsträckning konstruktion-
en utsätts för dimensionsändringar på grund av t.ex. fuktupptagning 
och fuktavdunstning. 

Funktionen beskrivs efter i vilket användningsområde produkten an-
vänds och vilken klimatpåverkan som beräknas ske på produkten (milt, 
medium eller hårt klimat). 

Hus AMA (AMA Hus, 2008) innehåller särskilda avsnitt om yt- och 
skyddsbehandlingar samt föreskrifter om material och utförande. 
Dessa föreskrifter är inte generellt bindande i likhet med lagar och 
kungörelser, men om så har avtalas mellan två parter, blir de föreskrif-
ter som åberopas ur Hus AMA bindande. 
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5.3.1 Slamfärg 

Historik 

Det kulörgivande ämnet (pigmentet) i traditionell svensk rödfärg är 
järnoxid som framställs ur gruvslagg eller andra mineralfyndigheter. 
Det har funnits en mängd lokala fyndigheter och s.k. rödfärgverk runt 
om i landet. Pigmentet har varierat i utseende beroende på mineral-
sammansättning och bränning. Rödfärgverket vid Falu koppargruva 
har alltid varit dominerande, och med tiden har i stort sett alla andra 
färgverk lagt ned sin verksamhet (Fridell Anter & Svedmyr, 2003). 
Det speciella hos den svenska rödfärgen är inte som man kan tro pig-
mentet utan dess bindemedel, dvs. råg- eller vetemjölsklister.  

Slamfärger har använts åtminstone från 1500-talets slut. Dessa inne-
höll då trätjära som bindemedel. Under 1700-talet började bristen på 
skog bli ett nationalekonomiskt problem. För att minska tjäranvänd-
andet och på så sätt ”spara” skog rekommenderades övergång till 
rågmjölsklister som bindemedel. Denna färg tillverkades på arbetsplat-
sen av målaren. För att öka den konserverande förmågan tillsattes 
järnvitriol. Andra tillsatser som kunde tillsättas för att öka rågmjölets 
bindande egenskaper var tran, linolja, sill-lake, oxblod och kärnmjölk 
(Kjellin & Ericson, 1999; RAÄ, 2010). 

I slutet av 1700-talet började även ljusare slamfärger användas. Den 
ljusare slamfärgen innehöll ofta kasein, kalk eller harts som förstärk-
ning av bindemedlet. Den hade trots det en kort livslängd och blev 
inte lika spridd som rödfärgen. Under 1800-talet blev röd slamfärg 
den vanligaste färgen för målning av byggnader på landsbygden. Slam-
färgen liksom andra färger utvecklades och 1952 kom en rödfärg i 
pulverform. Trots det säljs idag merparten av rödfärgen användarfärdig 
på burk. Under en period på 1960- och 1970-talen förekom en variant 
av rödfärg som förstärkts med polyvinylacetat (PVAc). Denna modifi-
ering förändrade rödfärgen drastiskt vad gäller glans, åldrande och 
renoverbarhet (RAÄ, 2010). 
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Egenskaper och beständighet 

Slamfärgen har ganska god täckande förmåga då den målas på grova 
ytor som sågad träpanel och ger en alldeles matt yta som gör den an-
norlunda än alla andra rödmålade ytor. Färgskiktet har en öppen 
struktur och är inte filmbildande. En yta målad med ”äkta” rödfärg 
kritar aldrig. När slamfärgen åldras bryts den ned och lakas ur av sol-
ljus och regn så att det bakomliggande träet syns alltmer. Genom att 
tillsätta linolja ökar graden av filmbildning. Mängden tillsatt linolja 
skall inte vara så stor att synligt filmbildning uppstår, men den skall 
ändå var så stor att färgen binder till underlaget. Den öppna strukturen 
gör att det underliggande träet snabbt fuktas upp vid t.ex. regn, men 
det gör också att fukten snabbt torkar ut. Gula, vita och andra ljusa 
slamfärger kräver ommålningsintervall på ca. vartannat år. Det skall 
jämföras mot den traditionella röda slamfärgen som har ommålnings-
intervall på 5−20 år beroende på vädersträck och utsatthet. 

Användningsområden 

Traditionell röd slamfärg används till fasader av trä. Ett stort använd-
ningsområde är olika slags av ekonomibyggnader på landsbygden. 
Färgen används också till bostadshus; den röda stugan på landet med 
vita knutar har blivit lite av en nationalsymbol. Slamfärg kan pensel-
målas eller sprutmålas. För penselmålning säljs slamfärg färdigblandad 
i burkar, normalt med en pigmenthalt över 18 %. För sprutmålning är 
pigmenthalten under 15 %. Slamfärg säljs också i pulverform för 
blandning med vatten och linolja. 

Miljöaspekter 

Genom oxidation är det möjligt att tillverka järnoxidpigment på synte-
tisk väg av återvunnet järnskrot. Så kallad ”äkta Falu rödfärg” får dock 
bara innehålla pigment från Falu koppargruva. Denna s.k. rödmull 
innehåller en blandning av bl.a. järn- och kiseldioxid samt restmäng-
der av bly, koppar och zinkföreningar. Pigmentets blyhalt har nu 
reducerats till lägre än 0,5 %. Industriell tillverkad slamfärg innehåller 
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ofta någon form av organisk baktericid t.ex. isotiazolinoner, hydroxy-
metylurea eller hydroxytrioxyldodekan. Dessa ämnen är ofta 
allergiframkallande och giftiga för vattenlevande organismer. Vissa 
slamfärger har en linoljehalt på upp till 20 % och i vattenfasen stabili-
seras linoljan med hjälp av såpa eller tensider. Vissa tensider kan i 
nedbrytningsfasen bilda ämnen som klassas som miljöfarliga och aller-
giframkallande (RAÄ, 2010). Vid borstning före ommålning finns 
även risk för inandning av färgdamm som kan innehålla kristallin ki-
seldioxid, vilket vid stora mängder kan leda till silikos 
(stendammslunga). 

5.3.2 Linoljefärg 

Historik 

Linolja som målerimaterial härstammar från den medeltida kyrko-
konsten och på 1100-talet nådde kunskapen Norden. Det var dock 
först under 1700-talet som linoljan började användas i större omfatt-
ning inom byggnadsmåleriet. Under perioden 1800−1960 var 
linoljefärg vanlig för målning av utvändiga träfasader. Därefter skedde 
en gradvis övergång från linoljefärg till alkydoljefärg. Karlsdotter 
Lyckman (2005) ger en grundlig beskrivning av linoljefärger och dess 
historia.   

Huvudingredienserna i linoljefärg är linolja, pigment och i vissa fall 
lösningsmedel. Linoljan utvinns genom kallpressning, varmpressning 
eller extrahering. Extrahering medför en mörk och starkt gulnande 
olja som idag används i liten utsträckning. Efter detta renas oljan. Vid 
tillverkning av linoljefärg kan både kokt och rå linolja användas. För 
framställning av kokt linolja upphettas den råa linoljan. I äldre tider 
tillverkade målarna själva linoljefärgen genom att blanda de olika in-
gredienserna, vilket medförde att olika målare hade olika recept för sin 
färgtillverkning. Målarna kunde därmed också anpassa färgen till det 
underlag som skulle målas. Under denna tid då målarna själva fram-
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ställde linoljefärgerna användes främst kokt linolja, som har kortare 
torktid.  

Under 1940-talet började en industriell tillverkning av kulörpastor i 
halvfabrikat. Till dessa pastor användes rå linolja för ökad lagringtid. 
Användning av rå linolja anses var orsaken till att färg från denna pe-
riod fick en snabb nermattning, s.k. kritning (RAÄ, 2010). Under 
andra världskriget förekom det att linoljan späddes med harts eller 
spilloljor, vilket tros ha orsakat problem med flagnande fasader. 

Egenskaper och beständighet 

Sammansättingen av fettsyror i linoljan varierar från år till år och be-
stämmer till viss del färgens torkningshastighet och 
gulningsegenskaper. Linoljefärgens beständighet beror också på hur 
linoljan förbehandlas. Val av upphettningstemperatur och tillsats av 
metallsalter, vilka används som torkmedel i linoljefärgen, påverkar 
nedbrytningsförloppet hos linoljan. För att göra linoljefärgen mer vä-
derbeständig tillsätts standolja. En färgfilm förändras med tiden. 
Kulörförändringen kan bero på att linoljan eller pigmentet har åldrats. 
Linoljefärg gulnar även i mörker och denna process är reversibel. Ut-
sätts färgfilmen åter för dagsljus bleks större delen av gulningen bort. 
Linoljefärgen bryts också ned genom kritning. Kritning uppkommer 
genom att mikrosprickor uppstår vid nedbrytningen av färgfilmen. 
Efterhand som processen fortskrider bryts bindemedlet ned och pig-
mentkornen blottläggs och lossnar, vilket medför att färgfilmens 
glanstal sjunker. 

Användningsområden 

Linoljefärg har använts både för in- och utvändig målning, men an-
vänds idag främst till målning utomhus. Färgtypen är lämplig för 
bland annat målning av trä, järn och plåt. Färgen appliceras vanligen 
med pensel i tunna skikt och vid målning på trä bör fuktkvoten inte 
överstiga 15 %. 
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Miljöaspekter 

En optimal historisk linoljefärg är med sitt innehåll av bly i bindemed-
let och i flera viktiga pigment med innehåll av tungmetaller är i 
målkonflikt med allmänna europeiska och nationella miljömål. Linol-
jefärg i sin moderna tappning anses dock ur miljösynpunkt vara relativt 
harmlös jämfört med t.ex. lösningsburen alkydoljefärg (Karlsdotter 
Lyckman, 2005). 

Tillverkning av titandioxid som används i ljusa linoljefärger anses ge 
stor miljöpåverkan. Målningsarbetet med linoljefärg anses ge mycket 
liten miljöpåverkan. Späds färgen med organiska lösningsmedel t.ex. 
lacknafta ökar miljöpåverkan (Ahlbom & Duus, 1997, RAÄ, 2010). 

5.3.3 Alkydfärg 

Historik 

Alkyd eller alkydoljefärg är färger där bindemedlet utgörs av alkyder, 
vilket är samlingsnamn för produkter som framställts genom att rea-
gera en-, två- eller flervärd alkohol med en organisk syra. Under 1950-
talet slog alkydoljefärgerna igenom inom byggnadsmåleriet i Sverige 
och ersatte i hög grad linoljefärgerna. 

Egenskaper och beständighet 

Alkyder används som bindemedel i färger både för inom- och utom-
husbruk samt för träskyddsoljor och rostskyddsfärger. Alkyder 
klassificeras efter oljehalt i fyra klasser: mager, halvfet, fet och mycket 
fet. De feta alkyderna har i stort sett linoljefärgens egenskaper. En 
mager alkyd däremot ger en hårdare och sprödare färgfilm, som där-
med också blir mer känslig för rörelser i träet. Alkydfärgerna har god 
väderbeständighet och strykbarhet. Alkydfärgerna kan vara känsliga 
för sura och alkaliska miljöer. Alla oljehaltiga bindemedel gulnar i 
större eller mindre omfattning. Alkydfärgerna gulnar dock i mindre 
grad än linoljefärgerna. Gulningen ökar med ökad mängd av omättade 
fettsyror och går därmed till viss del att minska genom val av fettsyror, 
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t.ex. ricinolja eller tallolja (RAÄ, 2010). Traditionellt har alkydfärger-
na innehållit olika organiska lösningsmedel t.ex. lacknafta. Från slutet 
av 1980-talet finns det vattenburna alkydfärger. I de vattenburna al-
kydfärgerna används samma bindemedel som i de 
lösningsmedelsbaserade alkydfärgerna. 

Användningsområden 

Alkydoljefärgernas användningsområden är desamma som för linolje-
färgerna. 

Miljöaspekter 

Den ursprungliga alkydfärgen var uppbyggd av konsthartser lösta i 
någon typ av terpentin, något som medförde hälsorisker för målarna 
och negativ påverkan på miljön. I det yrkesmässiga måleriet har man 
därför helt slutat med lösningsmedelsburen alkydfärg för invändigt 
bruk. Även för utvändigt bruk finns det idag färg som förenar den feta 
alkydens träskyddande egenskaper med en skonsam miljöpåverkan. I 
vattenburen alkydfärg är alkydoljebindemedlet emulgerat i vatten, och 
det finns också vattenburna hybrider mellan alkyd- och akrylatfärg.   

Vid brukningsskedet (målningen) är det en skarp gräns mellan färgsy-
stem som är vattenburna eller lösningsmedelsburna. I fallet med 
alkydfärgerna finns båda systemen i dagsläget. De lösningsmedels-
burna alkydfärgerna avger stora mängder flyktiga organiska ämnen 
(VOC, volatile organic compounds) direkt efter applicering. Dessa 
VOC-halter avklingar dock relativt snabbt när färgskiktet torkar. De 
vattenburna alkydfärgerna avger också VOC, men de avger mindre 
mängder under längre tid. De lösningsmedelsburna alkydfärgerna in-
nehåller ofta 30−50 % lacknafta. Lacknafta verkar avfettande på huden 
och irriterande på luftvägarna, vilker medför att upprepad inandning 
kan ge skador på nervsystemet. Vattenburna alkydfärger kan också 
innehålla förhållandevis stora mängder organiska lösningsmedel, så 
kallade hjälplösningsmedel. Vilka effekter dessa hjälplösningsmedel 
har på hälsa och miljö är inte helt kartlagt. Metallsalter (sickativ) av 
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olika slag kan ha reproduktionsstörande egenskaper och är ofta giftiga 
(RAÄ, 2010). 

Linolja, sojaolja och tallolja är förnyelsebara råvaror som används för 
tillverkning av alkydfärger. Titandioxid som är det dominerande pig-
mentet för vita och ljusa alkydfärger framställs genom två olika 
tillverkningsprocesser, sulfat respektive kloridprocessen. Båda ger 
upphov till omfattande miljöpåverkan med utsläpp av sulfat- respek-
tive klorhaltigt avfall. 

5.3.4 Akrylatfärger (Latex)  

Historik 

Akrylatfärg är en vattenburen färg där bindemedlet utgörs av finförde-
lade (dispergerade) polymerpartiklar av t.ex. polyvinylacetat (PVAc) 
eller polyakrylat. Vanliga benämningar för sådana färger inom bygg-
nadsmåleriet är latex-, alkyd- eller mer vardagligt plastfärg. (Här 
använder vi genomgående benämningen akrylatfärg.) Akrylatfärger 
har använts inom byggnadsmåleriet sedan 1930-talet och under 1980-
talet har färgerna fått en markant större användning i samband med 
utvecklingen av sampolymerer, dvs. en polymer vars kedja är uppbyggd 
av två eller flera sorters monomerer, i olika former (RAÄ, 2010). Un-
der 1970- och 1980-talen uppstod också problem med att fasader som 
var målade med akrylatfärg ruttnade. Ofta var färgskiktet intakt medan 
virket under var ruttet. Senare forskning har visat att det finns flera 
orsaker till dessa problem. Bland annat anser man att orsaken till dessa 
problem kan ha varit att virket inte grundades med penetrerande 
grundolja och grundfärg innan målning med akrylatfärg (se t.ex. Jo-
hansson & Nussbaum, 1989; Nussbaum, 1993). Andra teorier är att 
porer i akrylatfärgen har bidragit till uppfuktningen av träet (se Lind-
berg, 1993). Även införande av restrektioner gällande användande av 
biocider i färg anses öka problemen med rötskador.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monomer
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Egenskaper och beständighet 

Akrylatfärgerna har bra vidhäftningsförmåga på rena och fasta un-
derlag. De har även goda optiska egenskaper och hög förmåga att 
binda pigment. Detta innebär att de kan innehålla relativt stor mängd 
pigment och fyllnadsmedel utan att dess tekniska egenskaper drastiskt 
försämras. De är relativt kemikalieresistenta, och de motstår alkalier 
och syror betydligt bättre än alkydfärgerna. De anses också ha god 
åldringsbeständighet och hög elasticitet under nedbrytningsfasen. Stu-
deras en akrylatfärgfilm i mikroskop syns en porstruktur, s.k. 
kraterbildning (Lindberg, 1993). Denna struktur gör ytan benägen för 
smutsupptagning. Porstrukturen ökar vid målning i låg luftfuktighet. 
Akrylatfärgerna anses vara känsliga för repning. 

Bindemedlet i akrylatfärgerna utgörs av små klibbande plastkulor som 
hålls ”svävande” i vatten. När vattnet avdunstar klibbar kulorna sam-
man till en färgfilm, dvs. färgen torkar. Akrylatfärgerna har ett pH-
värde på ca. 7−9 och därför används kalkäkta pigment. Fyllmedlen 
utgörs ofta av kalciumkarbonat eller dolomit. Tensider och polyfosfa-
ter används för ökad pigmentdispergering och ökad stabilitet. 
Akrylatfärgerna kan även innehålla en rad andra ämnen t.ex. förtjock-
ningsmedel, skumdämpare, pH-reglerande medel, 
konserveringsmedel, fungicider, korrosionsinhibitorer, torkfördröjare, 
mjukningsmedel, filmbildningsmedel och fryspunktsnedsättande köld-
stabilisatorer.  

Skillnaderna mellan alkyd- och akrylatfärgerna är både tekniska och 
utseendemässiga. En utvändig yta målad med alkydfärg tenderar att 
krita och mattas med tiden, medan en yta målad med akrylatfärg är 
mera glans- och kulörbeständig.   

Användningsområden 

Akrylatfärg används både för utvändig och invändig målning. Binde-
medlet används också till våtrumslim, spackel, kitt och till fogmassor. 
För utvändig målning är typiska användningsområden fasader, vind-
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skivor och foder av trä. De är även lämpliga att använda som toppfärg 
till plåtdetaljer t.ex. plåtfasader, fönsterbläck, och stuprör. Akrylatfär-
gerna kan rollas, sprutas eller penselmålas. 

Miljöaspekter 

Akrylatfärgens bindemedel framställs av icke förnybara råvaror. För 
framställning av titandioxid som är ett av de dominerande pigmenten i 
akrylatfärg används två olika tillverkningsmetoder, sulfat och klorid-
processen. Båda metoderna ger omfattande miljöförstöring (RAÄ, 
2010). Akrylatfärger innehåller konserveringsmedel isotiazolinoner, 
med sensibiliserande effekt. Därför bör skyddshandskar användas vid 
arbetet. 

5.3.5 Lasyrer  

Historik 

Lasyr är ett samlingsnamn för färger som inte är helt täckande, dvs. 
som därmed låter underlaget synas något genom färgskiktet. Lasyr kan 
tillverkas med olika bindemedel, men dagens lasyrer för utomhusbruk 
är nästan alltid baserad på alkydolja. Täcklasyr är helt täckande, men 
bildar en tunnare film än andra täckande färger. Därmed döljer den 
inte underlagets struktur. Att lasera är ett modernt och enkelt sätt att 
sätta kulör på en träfasad och att ge träet ett skydd mot biologiska an-
grepp.  

Förr gjordes lasering huvudsakligen på invändiga arbeten såsom pane-
ler och möbler av trä. Basen var då olja och terpentin. Pigmenten var 
vanligen gula, röda och bruna för att överensstämma med träets egna 
färgtoner. Lasering gjordes även på täckmålade ytor, s.k. marmore-
ringar (Marthin, 1977). 

Egenskaper och beständighet 

Pigmentandelen i lasyrer är inte lika hög som i täckfärger och kan va-
rieras så att lasyren blir från transparent till täckande. Ju mindre andel 
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pigment som lasyren innehåller ju sämre skydd erhålls både mot foto-
kemisk och mekanisk nedbrytning. För god beständighet 
rekommenderas oljebaserad lasyrfärg (Pousette et al., 2007). 

Användningsområden 

Lasyrfärg passar på trä som inte tidigare är behandlat eller som är be-
handlat med lasyr. Lasyrfärg ger ett tunt färgskikt som är relativt 
väderkänsligt och kräver ett ofta återkommande underhåll. Tidigare 
laserat trä behandlas med färglös eller svagt färgad lasyr i liknande ku-
lör. Täcklasyr har hög pigmenthalt och kan ses som ett mellanting 
mellan lasyr och täckfärg. Beteckningen täcklasyr är egentligen missvi-
sande eftersom täcklasyren inte alls är laserande, dvs. transparent. 

Miljöaspekter 
Lasyrer har i stort sett samma miljömässiga egenskaper som täckfär-
ger med motsvarande uppbyggnad. 

5.3.6 Träoljor 

Historik 

Träoljor är produkter avsedda för underhåll av framförallt obehandlat 
och tryckimpregnerat virke.  

Egenskaper och beständighet 

Det finns tre typer av träolja: lösningsmedelsfri som innehåller 100 % 
olja, vattenburen där oljan är emulgerad i vatten, samt lösningsmedels-
buren som innehåller mer än 55 % lacknafta. Oljan tränger in i träytan 
och härdar långsamt genom oxidation med luftens syre. Träoljor före-
kommer ofta som s.k. lågprisprodukter och har då ofta låg 
volymtorrhalt och innehåller därmed hög andel lacknafta. Produkter 
med hög oljehalt håller ofta en högre kvalitet. 

Användningsområden 
Träoljor kan användas för obehandlat eller impregnerat virke i träfa-
sader, men används idag främst för behandling av utemöbler, 
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trätrallar m.m. Oljan eller blandningen av oljor (främst linolja) inne-
håller vattenavstötande och mögelförhindrande medel. Träoljor 
används även för ändträbehandling och grundoljning av fasadvirke. 

Miljöaspekter 

Organiska lösningsmedel, där de ingår, liksom oxidationsprodukter, 
som bildas vid oljans torkning belastar arbetsmiljön speciellt vid arbe-
ten inomhus. Lösningsmedlen i lösningsmedelsburen träolja bidrar till 
ökad bildning av skadlig marknära ozon. Linolja och andra vegetabi-
liska oljor, som kan ingå, har god biologisk nedbrytbarhet. Fungicider 
ingår.  

5.3.7  Järnvitriol 

Historik 

Behandling av trä utomhus med järnvitriol ger på kort tid samma ku-
lör åt träet som det med tiden får om det lämnas obehandlat, dvs. en 
mer eller mindre silvergrå nyans. Järnvitriol är inte ett pigment i vanlig 
bemärkelse utan består av grågröna saltliknande kristaller av järnsulfat 
(FeSO4) som löses i vatten och ger gul färg vid kemisk reaktion med 
kalk. Detta upptäcktes i mitten av 1700-talet, och de järnvitriolavfär-
gade putsfasaderna blev snabbt mycket vanliga (Josephson, 1918).  
Järnvitriol har också använts som träbevarande tillsats i traditionell 
slamfärg. Under 1900-talet började man använda vattenlöst järnvitriol 
direkt på trä för att påskynda nedbrytningen via solljuset och ge 
träytan en silvergrå ton (Fridell Anter & Enberg, 1997). Järnjonerna 
Fe3+ ökar tillkomsten av fria radikaler vid UV-bestrålning och påskyn-
dar nedbrytningen av ligninet, se kapitel 3.3. 

Egenskaper och beständighet 

Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget 
nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fukt-
skydd. I vissa fall och speciellt på för slagregn särskilt utsatta lägen, bör 
en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja 
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för att skydda träet. En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip 
som obehandlat virke. Vid behandling med järnvitriol bör man tänka 
på följande: 

• Behandlingen har ingen fuktskyddande verkan. Fukt ska där-
med kunna torka ut genom att panelen ventileras väl. 
Fuktrörelserna är som för obehandlat trä. 

• Järnvitriolbehandlingen skyddar heller inte mot solens UV-
ljus, som bryter ner träytan. (Detta är själva vitsen med be-
handlingen.) 

• Behandlingen ger ett litet eller inget motstånd mot svamp- 
och mögelpåväxt. 

• Kulören efter behandlingen varierar med ljus och fuktbelast-
ning på fasaden och det har hänt att en grönaktig kulör har 
erhållits. 

• Behandlingen kan missfärga närligande material. Spik och 
bleck av rostfritt stål är bra för att undvika att rostränder bil-
das. 

• En järnvitriolbehandlad träyta som exponerats utomhus mer 
än en månad är ett olämpligt underlag för täckmålning. 

Användningsområden 

Användingsområdet för järnvitriolbehandling är trä utomhus ovan 
mark där en påskyndad nedbrytning av träet önskas för att få väder-
grånad. Det är viktigt: 

• Att det konstruktiva utformingen görs så att träet har möj-
lighet att torka ut (ingen markkontakt). 

• Att solljus och regn har möjlighet att exponera den be-
handlade ytan för att nedbrytningen (vädergrånaden) ska 
kunna ske. 
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Nedan anges några olika recept för järnvitriolbehandling. En rekom-
mendation är att prova sig fram på mindre ytor (behöver inte vara på 
fasaden) innan den slutliga behandlingen genomförs. 

Järnvitriollösning 

½ kilo järnvitriol (järnsulfat, FeSO4) 
30 gram kopparvitriol (kopparsulfat. CuSO4) 
½ påse gråtonad bets 
löses i 7−10 liter varmt vatten  

Om en mindre mängd såpa eller flytande diskmedel tillsätts lösningen 
erhålls en bättre inträngning i träet. Järnvitriol påskyndar nedbrytning-
en pga. solljuset och ger efter en tid träet en grå kulör. Kopparvitriol, 
som initialt ger en brun kulör, tillsätts förmodligen pga. dess fungicida 
egenskaper. Kopparvitriol ingår i s.k. bordeauxvätska används för be-
sprutning av vinrankor. Silverbets ger omgående virket en grå nyans, 
vilket ibland kan vara önskvärt ur både estetiskt och praktiskt (man ser 
var man målar) hänseende. Betsen kommer att blekna i takt med att 
järnvitriolen börjar bryta ned träytan. Lösningen stryks ut med pensel 
eller sprutas. Åtgången av den färdiga lösningen är mindre än 0,5 l/m2 
finsågat träyta. 

Om en mörkare nyans önskas kan nigrosin tillsättas lösningen. Blågrå 
kulör kan erhållas om ytan först behandlas med 10 gram garvsyra löst i 
1 liter vatten (räcker till ca. 6 m2). Efter torkning i sex timmar behand-
las ytan med järnvitriollösningen. Ytan blir ommdelbart mörkblå (som 
bläck) och så småningom blågrå.  

Miljöaspekter 

Järnsulfat används för mossbekämpning och som järnkosttillskott i 
grisfoder och torde inte ha någon större inverkan på miljö. Dock bör 
lösningen hanteras varsamt så att stänk i ögon undviks. Kopparsulfat 
är dock mycket hälsoskadlig. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bordeauxv%C3%A4tska
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5.4 Nya färgsystem med nanoteknologi 
Utvecklingen av nya färgsystem för materialet trä t.ex. för utomhusan-
vändning sker kontinuerligt.  Ett område där intensivt forksnings- och 
utvecklingsarbete pågår är inom så kallade nanoteknologibaserade yt-
behandlingar. Nanoteknik är ett nydanande generiskt teknikområde 
under stark utveckling och nanovetenskapen innebär kortfattat att stu-
dera och förstå egenskaper och underliggande fenomen hos materia på 
nanometernivå (1−100x10-9 meter). Denna forskning kan vara av mer 
eller mindre tillämpad karaktär beroende på närheten till möjliga ap-
plikationer. Inom nanotekniken talar man om nanomaterial med helt 
nya egenskaper jämfört med traditionella material. Nanoteknik hand-
lar om att bygga upp strukturer med speciella funktionella egenskaper 
på nanometernivå och att utnyttja dessa vid utveckling av nya material, 
nya komponenter och nya system. Den tillämpade nanotekniken be-
döms ha en mycket stor utvecklingspotential och har kommit längst 
inom materialteknik och medicinsk teknik.  

I dag finns många nanoteknologibaserade ytbehandlingsprodukter 
kommersiellt tillgängliga med förmåga att realisera ytor som är bl.a. 
smuts- och vattenavvisande, förhindrar påväxt av alger, svamp och 
mossa, med förbättrad UV- och temperaturresistens och kulörbestän-
dighet, förbättrad reptålighet och nötningsmotstånd, med 
antigraffitiegenskaper, med isolerande egenskaper och som på det hela 
taget även är mer miljöanpassade jämfört med dagens traditionella 
ytbehandlingsprodukter. Om alla dessa nya nanoteknik-baserade pro-
dukter lever upp till vad deras marknadsföring lovar skulle detta leda 
till en revolution i nya ytbehandlingar för träfasader inom en inte allt-
för avlägsen framtid. 

De flesta produkterna är dock nya och för en del finns därför frågor 
som gäller t.ex. långtidsprestanda och teknisk livslängd, underhåll och 
därmed sammanhängande ekonomi sett ur ett livscykelperspektiv för 
den produkt eller det system där ytbehandlingen utgör bara en del. De 
flesta nanoteknikbaserade ytbehandlingssystem som finns på mark-
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naden idag är för mineraliska underlag och få kan rekommenderas för 
ytbehandling av utvändigt trä. Mycket utvecklings-arbete pågår emel-
lertid och en bedömning är att många av de nanoteknikbaserade 
ytbehandlingsprodukter som idag finns för mineraliska underlag 
kommer att kunna modifieras för användning också på utvändigt trä. 

5.4.1 Nanoteknologi för ytbehandling av träfasader 

Nanoteknikbaserade ytbehandlingar finns idag främst för behandling 
av underlag av oorganisk natur som metaller, betong, puts etc. med det 
gemensamma att rörelser orsakade av t.ex. fukt- och temperaturvariat-
ioner är små i dessa fall. Med trä som underlag gäller dock andra 
förutsättningar och krav för att ett ytbehandlingssystem ska fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Förmodligen är det detta som gör att det 
varit svårare att få fram ytbehandlingsprodukter anpassade för just trä. 

I princip erbjuder dock nanotekniken möjligheter att framställa kom-
positmaterial med egenskaper som kan förena de traditionella 
materialens speciella karakteristik och fördelar. Man kan förena t.ex. 
hårdhet med elasticitet, goda fuktskyddande egenskaper med hög vat-
tenångpermeabilitet samt god vidhäftning till underlaget parat med 
förmåga hos ytbehandlingen att vara smutsavvisande och även för-
hindrande av mikrobiell påväxt på ytan. Med nanotekniken är det även 
möjligt att åstadkomma ytbeläggningar som borde kunna ge ett bättre 
skydd av underlaget för påverkan av såväl klimatrelaterade som ke-
miska miljöfaktorer. Egenskaper som kan uppnås hos en träfasd 
genom utnyttjande av nanoteknologi är: 

• Ytor som är smuts- och vattenavvisande 
• Ytor som förhindrar påväxt av alger, svamp och mossa 
• Ytor som förhindrar fukttransport via ändträytor 
• Ytor med förbättrad UV- och temperaturresistens  
• Ytor med förbättrad kulörbeständighet 
• Ytor med förbättrad rep- och nötningstålighet 
• Ytor med mer miljövänliga egenskaper 
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• Ytor för antigraffiti 
• Ytor för att minska värmeförluster 

De ytbehandlingsprodukter, som finns för att göra en yta smutsavvi-
sande eller sådan att påväxt av mögel, svamp och alger hämmas eller 
förhindras, kan fungera efter flera principer genom ut nyttjande av 
nanoteknik. En princip är att använda ytbehandlingar som gör ytan 
starkt vattenavvisande eller som det ofta uttrycks superhydrofob, vilket 
gör att vatten på ytan förekommer i form av nästan helt sfäriska drop-
par. Smutspartiklar eller vattenlösliga föroreningar på ytan kan 
därigenom transporteras bort från ytan genom att vattendropparna 
rinner av från ytan. En annan princip är att använda en ytbehandling 
som gör ytan starkt hydrofil samtidigt som ytbehandlingen i sig verkar 
som barriär mot inträngande vatten till underlaget. Fördelen är här att 
vatten kommer att uppträda på ytan i form av en tunn homogen film 
som kan rinna av ytan och torka upp utan att lämna smutsränder efter 
sig. Den tredje principen är att i ytbeläggningen använda sig av foto-
kemiskt aktiva nanopartiklar, dvs. en fotokemiskt aktiv form av 
titandioxid, som genom fotokatalys kan bryta ned organisk smuts som 
finns på ytan. Den genom fotokatalys nedbrutna smutsen på ytan 
sköljs sedan bort vid regn. En nackdel med att utnyttja fotokemiskt 
aktiva titandioxidpartiklar för s.k. avsmutsning är att om organiska 
komponenter finns i bindemedlet kommer dessa också att brytas ned 
genom fotokatalys. Detta kan diskvalificera metoden för ytbehandling 
av trä. 

Att för en träfasad åstadkomma ytor, som är smutsavvisande och för-
hindrar påväxt, skulle reducera underhållskostnaderna genom att 
minska eller kanske helt eliminera behovet av fasadrengöring. Denna 
egenskap finns redan idag för fönster. 

Nanotekniken erbjuder också möjlighet att åstadkomma ytbeläggning-
ar som bättre borde kunna skydda träunderlaget mot åldring jämfört 
med om mer traditionella målningssystem används. I merparten av 
den information som ges över de nanoteknikbaserade ytbehandlings-



 161 

produkterna som kunde identifieras för utvändigt trä i denna studie 
nämns förbättrad väderbeständighet och kulörstabilitet som klara för-
delar framför de mer traditionella färgsystemen. 

5.4.2 Ekonomi 

Vid introduktion av nya material och tekniker är det nödvändigt att 
tillämpa en helhetssyn och ett livscykeltänkande vid bedömning av 
konkurrenskraft gentemot dagens alternativ, som får utgöra referens-
system i en sådan bedömning. Lämplighet måste avgöras utgående 
från inte enbart funktionell kvalitet (mervärde) och kostnadseffektivi-
tet i ett kortsiktigt perspektiv utan hänsyn måste även tas till 
långtidsprestanda, miljöanpassning och kretsloppsanpassning (Carls-
son et al., 2007). Vid bedömning av konkurrenskraft bör således en 
jämförelse göras utgående från totalkostnaden, Figur 5.8. 

 

Figur 5.8 Inverkan av olika faktorer på totalkostnaden för t.ex. ett trä- 
 fasadsystem. 

Totalkostnaden innefattar alla kostnader som krävs för att uppehålla 
en given produktfunktion hos, som i aktuella fallet skulle vara ett yt-
behandlingssystem, under en specificerad användningstid, lämpligen 
träfasadens förväntade livslängd. Hur totalkostnaden kan beräknas, 
illustreras schematiskt i Figur 5.9. 
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Figur 5.9 Totalkostnaden för ett ytbehandlingssystem utgörs av  
 tillverknings-, användnings- och avvecklingskostnader, samt 
 kostnader för miljöpåverkan. I kostnaderna för användning 
 ingår drift och underhåll samt kostnader för fel och icke ideal 
 funktionell kvalitet hos fasadsystemet. 

Skillnaden i totalkostnad relativt ett referenssystem, som således skulle 
utgöras av ett representativt system för vad man kan åstadkomma med 
dagens teknik, kan därmed ses som summan av:  

• Skillnaden i applicerings- och hanteringskostnad vid nymål-
ning i fabrik innefattande även s.k. bättringsmålning utförd 
omedelbart efter montering av fasaden på plats i trähuset (P i 
Tabell 5.3). 

• Skillnad i underhållskostnaden inkluderat fasadrengöring och 
vid behov förnyad ytbehandling (D&U i Tabell 5.3). 

• Skillnad i kostnader för åtgärdande av skador och fel på andra 
byggnadsdelar uppkomna på grund av bristande beständighet 
hos ytbehandlingssystemet eller efter slarv vid appliceringen (F 
i Tabell 5.3). 

• Skillnad i kostnad för omhändertagande efter användning (A i 
Tabell 5.3). 

• Skillnad i indirekta miljökostnader förenade med tänkbara 
ekologiska skador under tillverkning, användning och omhän-
dertagande efter användning (M i Tabell 5.3). 
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Kommer man fram till att skillnaden i totalkostnad relativt valt refe-
renssystem är mindre än noll blir därför slutsatsen att fördelarna med 
aktuellt ytbehandlingssystem överväger framför referenssystemets. 

Hur valet av referenssystem bör göras vid utvärdering av de olika ty-
perna av nanoteknologibaserade ytbehandlingssystemen 
sammanhänger med deras utökade funktionalitet. Denna kan variera 
och därmed även valet av referenssystem, vilket illustreras i Tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Lämpliga referenssystem för utvärdering av utökad funkt-
ionalitet hos ett nanoteknologibaserat ytbehandlingssystem för 
träfasader. 
Utökad funktionalitet hos 
nanoteknikbaserade ytbe-
handlingssystemet 

Lämpligt referenssystem Slag av minskade kostnader 
relativt referenssystemet 
 

I. Smuts- och vattenavvi-
sande 
 

Traditionellt ytbehandlings-
system 

Vinst av att man inte behöver 
tvätta träfasaden regelbun-
det 

II. Förhindrande av påväxt 
av alger, svamp och mossa 

Traditionellt ytbehandlings-
system 
 

Vinst av att man inte behöver 
tvätta träfasaden regelbun-
det 

III. Förhindrande av fukt-
transport via ändträytor 

Traditionellt ytbehandlings-
system 

Vinst av att inte behöva byta 
ut rötskadade panelbrädor 

IV. Förbättrad UV- och tem-
peraturresistens samt 
kulörbeständighet 

Traditionellt ytbehandlings-
system 

Vinst av att förnyad ytbe-
handling inte behöver göras 
så ofta 

V. Förbättrad rep- och nöt-
ningstålighet 

Traditionellt ytbehandlings-
system med goda 
ythållfasthetsegenskaper 

Vinst av att ingen ytbehand-
ling behöver göras pga. 
uppkomna repningsskador 

VI. Antigraffitiegenskaper  
 

Traditionell ytbehandling för 
antigraffiti (förnybar belägg-
ning) 

Ingen sanering behöver 
göras i ideala fallet 

VII. Barriär mot värmeförlus-
ter 
 

Traditionellt ytbehandlings-
system innefattande 
tilläggsisolering av träfasad1 

Kostnad för tilläggsisolering 
uteblir 

VIII. Bättre miljöanpassning  
 

Traditionellt ytbehandlings-
system 

Mycket bättre än referenssy-
stemet 

                                                 
1 Görs så att värmeförlusterna hamnar på samma nivå som då den nanoteknologibaserade 
ytbehandlingen med barriärverkan används. 
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Uppskattning av totalkostnaden relaterade till traditionell ytbehandling av 
träfasader 

Hur den ökade funktionaliteten hos ett nanoteknologibaserat ytbe-
handlingssystem kan ge ett mervärde i termer av minskade kostnader 
relaterade till referenssystemet förklaras kortfattat i den tredje kolum-
nen av Tabell 5.2. 

För att försöka uppskatta och kvantifiera de därmed möjliga kostnads-
besparingarna enligt kolumn tre i Tabell 5.2 har expertis bland 
småhustillverkare, färgföretag och målare tillfrågats. 

Vid uppskattning av de olika slagen av kostnadsbesparingar som max-
imalt skulle kunna uppnås genom den utökade funktionaliteten antogs 
att den tekniska livslängden hos träfasaden var lika med femtio år och 
att den första grundbehandlingen sker på fabrik i samband med till-
verkningen av träfasadmodulerna. Uppskattade kostnadsintervall som 
gäller förnyad ytbehandling och fasadrengöring enligt Tabell 5.3 anges 
per ytenhet av en träfasad med vertikala brädor. Givna värden ska 
snarast ses som mått på storleksordningen då stora variationer för-
kommer beroende på objekt, läge och på vilken målningsentreprenör 
som lämnat uppgifterna. Det bör påpekas att kostnaderna för material 
motsvarar 10–15 % av den totalt uppskattade medelkostnaden per yt-
behandlingstillfälle. 

Den utökade funktionaliteten som skulle kunna fås genom använd-
ning av antigraffiti färger varierar kraftigt från fall till fall och möjliga 
kostnadsbesparingar är svåra att uppskatta. För nanoteknologibaserade 
ytbehandlingssystem som också kan påverka strålningsutbytet genom 
träfasaden behövs för uppskattning av kostnadsbesparingen uppgifter 
om värmetransportsegenskaperna hos de specifika produkterna med 
denna egenskap. Vilken kostnadsbesparing som skulle kunna bli en 
följd av denna utökade funktionalitet ansågs därför inte vara möjligt 
att bedöma i denna studie. 

 



 165 

Tabell 5.3 Uppskattade kostnader vid traditionell ytbehandling av 
träfasader för småhus. 
Slag av kostnad samt antaganden Antagen frekvens 

med vilken åtgärden 
behöver utföras 

Uppskattad 
medelkostnad 
per gång 
(kr/m2) 

Årskostnad 
under fasadens 
livslängd 
(kr/m2) 

P Första ytbehandling med 
grundfärg (1 strykning) 
och färdigmålning görs i 
fabrik (2 strykningar) 

 278 2) 
 

 

D&U Förnyad ytbehandling 
 

6 – 11 år (täckande 
målningssystem) 3) 

300 4) 50–30  

  4−6 år (lasyrsy-
stem) 2) 

150 3) 38–25 kr 

D&U Förnyad ytbehandling 
(FY) i kombination med 
fasadrengöring och bätt-
ringsmålning (FRB) 
mellan två ommålningar 

10–15 år (täckande 
färgsystem) 
 

50 (FRB) 3) 
300 (FY) 3) 
 

35–23 kr 
 

F Reparationer (utbyte av 
t.ex. rötskadade fasad-
brädor) baserat på 
rimliga antaganden 

Kan variera mycket 
 

Kan variera 5) 
 

 

A Omhändertagande efter 
demontering av fasad-
brädor 

 Inga extra 
kostnader pga. 
färginnehåll6 

 

M Indirekta miljökostnader  Kan variera, 
men bedöms 
små 7) 

 

 

                                                 
2 Uppgift från S:t Annahus, 2010-11-10, www.st-annahus.se 
3 Uppgifterna gäller uppskattade livslängder för färgsystem på trähusfasader inom tillförlit-
lighetsintervallet från 85 % till 15 % hämtade från Jutengren och Carlsson (1993). 
4 Värdena utgör en grov sammanvägning av olika kostnadsuppgifter som erhållits från olika 
målningsentreprenörer. 
5 Beror i första hand på kvalitén hos träunderlaget och borde inte behövas om underhållsmål-
ning sköts enligt ovan. 
6 Se kapitel 6 
7 Kan grovt uppskattas från LCA med hjälp av Ecoindicator 99 och bidraget härrör helt från 
färgsystemet. För ett lösningsmedelbaserat färgsystem utgör detta ca 10 % av färgkostnaden. 
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Genom att utnyttja den kostnadsanalys som presenteras i Tabell 5.3 
som utgångspunkt är bedömningen att nya nanoteknikbaserade ytbe-
handlingssystem skulle kunna ge som mest en reduktion av 
underhållskostnaderna med 15 %. Antagandet är då att fasadrengöring 
behöver göras vart femte eller sjunde år då traditionella målningssy-
stem används. Behövs fasadrengöring göras oftare för de traditionella 
målningssystemen fås naturligtvis en större reducering i underhålls-
kostnaderna. 

Vilka förbättringar man kan få med dagens nanobaserade ytbehand-
lingsprodukter i termer av längre underhållsintervall är svårt att säga 
utan att ha tillgång till resultat från längre beständighetstest. Bedöm-
ningen är att det borde vara möjligt att åstadkomma så mycket som 50 
% förlängning av intervallet för förnyad ytbehandling. En möjlig be-
sparing i underhållskostnaderna på omkring 30 % skulle därmed vara 
möjligt att uppnå, se Tabell 5.3. 

5.4.3 Nanoteknologibaserade färgsystem på marknaden 

Nedan beskrivs några nanoteknologibaserade färgsystem som idag 
finns på marknaden. Flera av systemen baseras på den så kallade lotu-
seffkten, dvs. den självrengörande mekanism som återfinns hos 
lotusblomman och vars bakomliggande mekanismer först beskrevs och 
utvecklades av botanisterna Wilhelm Barthlott och Christoph Nein-
huis från Bonns univeristet i Tyskland (Barthlott & Ehler, 1977; 
Barthlott & Neinhuis, 1997; Neinhuis & Barthlott, 1997). Superhyd-
rofoba ytor är extremt svåra att väta och kontaktvinkeln för vatten på 
en sådan yta överstiger 150 grader och rullningsvinkeln är lägre än 10 
grader. Detta fenomen benämns lotuseffekten. 

Vad man också kan iaktta hos Lotusblomman är att den smuts, som 
lägger sig på bladen snabbt rinner av vid regn. Vattendropparna rullar 
över bladen, till synes helt utan friktion, och tar med sig huvuddelen av 
de smutspartiklar som fastnat på bladytan. Elektronmikroskopibilder 
visar att Lotusbladen har en blandad mikro/nano-ytstruktur uppbyggd 
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av vaxade knottror som i sin tur är täckta med hårliknande rör i 
nanostorlek, Figur 5.10. Denna dubbla struktur fångar luft under de 
regndroppar som faller på bladen och skapar en yta som effektivt stöter 
bort vatten. Vaxet som växtcellerna tillför bladet lägger sig som ett 
tunt skikt på knottrorna som i sin tur lyfter upp vattendropparna så att 
smutsen rinner bort från bladet. Vidhäftningen mellan smutspartiklar-
na och bladet blir extremt låg. De experiment som har genomförts på 
lotuseffekten har i huvudsak fokuserat på hur millimeterstora droppar 
beter sig när de träffar bladets yta. 

 

 

Figur 5.10 Bladytan på lotusblomman består av små knottror som i 
 sin tur är täckta av små hårliknande rör. 
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Lotusan 

Wilhelm Barthelot inledde ett samarbete med det tyska färgföretaget 
StoCoat. Detta resulterade i att man lyckades utveckla en teknik Bio-
nics8 för framställning av en syntetisk yta som liknar den som finns 
hos lotusblomman och därmed en färg med smutsavvisande egenskap-
er, Figur 5.11. Färgen som marknadsintroducerades 1999, är avsedd 
för fasader med första hand mineraliska underlag. Ett stort antal refe-
renser, som visar att färgen fungerar på avsett vis finns runt om i 
världen. För målning på utvändigt trä har StoCoatTM Lotusan® 215, 
216, 216D utvecklats, och som rekommenderas för användning på 
grundbehandlat trä. Produkten sägs ge ett ytskikt som är extremt vat-
tenavvisande, har enastående smutsavvisande förmåga och förbättrad 
resistens mot påväxt av mögel och alger. Färgen är vattenbaserad och 
vattenpermeabel och har utmärkt kulörstabilitet. Vid målning med två 
strykningar garanterar man en livslängd mellan 10 och 15 år. 

 

Figur 5.11  Mikroskopibild av en yta behandlad med självrengörande färg i 
 ca. 10 000 gångers förstoring (vänster). Illustration av mekanis
 men för självrengöring genom lotuseffekten (höger). 

                                                 
8 Etymologi: Ordet bionic har möjligen sitt ursprung från det grekiska ordet βίον, bion], som 
betyder "enhet av liv" och suffixet -ic, vilket innebär "liknande" eller "i sättet", därav "som 
livet". Vissa ordböcker förklarar bionic som en sammanbindning av biologi och elektronik. 
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Nanoseal® Wood 

Nanoseal® Wood är ett nanoteknikbaserat impregneringsmedel för trä 
som ger träytan en starkt vattenavvisande förmåga 
(www.nanoprotect.co.nz/nanoseal-wood.htm). Den vattenavvisande 
effekten åstadkoms, enligt tillverkaren, genom strukturella förändring-
ar hos ytan som genom behandlingen sker inom ett djup av 25 nm. 
Behandlingen ger upphov till en kontaktvinkel för vatten på upp till 
120° så att vatten rinner av ytan i stället för att tränga in i träunderla-
get. Behandlingen ger även en UV-skyddande effekt. 

Genom behandlingen kan smutspartiklar inte tränga in i träet och all 
smuts tvättas därför bort vid regn eller är lätt att tvätta bort mekaniskt 
(jmf. lotuseffekten). Enligt tillverkaren av Nanoseal® Wood ger pro-
dukten en träyta som är vattenavvisande, smutsavvisande, 
mögelresistent, självrengörande samt väder- och UV-beständig. Pro-
dukten kan enligt tillverkaren användas på målade ytor och på nytt 
träunderlag under förutsättning att det först föråldrats. Inga uppgifter 
anges om livslängd och hur förnyad ytbehandling ska genomföras. 
Produkten lanserades 2005 av ett australiensiskt företag med ett inter-
nationellt nätverk av handelshus. 

NanoWood 

NanoWood är enligt tillverkaren en multifunktionell vattenbaserad 
silan för ytbehandling av obehandlade träytor (www. nanopro-
tect.co.uk/wood-protection.html). Nanowood ger trä och betsat trä 
vatten- och oljeavvisade egenskaper och liknar i mycket Nanoseal® 
Wood, då ett tätt tvärbundet nätverk skapas som är bundet kemiskt till 
underlaget (enligt tillverkaren). Produkten ger ett effektivt och starkt 
skydd mot väder och vind, mikroorganismer och fukt som varar upp 
till 4 år. 

Produktens fördelar enligt tillverkaren uppges vara: smuts och vatten-
avvisande, träunderlaget förblir vattenpermeabelt, droppar av vatten på 
ytan löser upp och för bort vattenlösliga föroreningar som finns på 
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ytan, transparent som gör att träets textur och kulör blir synlig, lätt att 
rengöra, skyddar mot UV-bestrålning samt minskar påväxt av alger, 
mögel och mossa. Färgen rekommenderas för ytbehandling av träkon-
struktioner som staket, fasader, trädgårdsmöbler, etc. Det bör även 
påpekas att företaget Paint Protection Systems också marknadsför en 
produkt med samma slag av karakteristik, 
(http://www.paintprotectionsystems.com/wood-paints.asp). 

AmphiSilan-NQG 

Det tyska färgföretaget Caparol har utvecklat en smutsavvisande fa-
sadfärg AmphiSilan-NQG med hjälp av nanoteknik (www.caparol.se). 
Med produkten försöker man kombinera fördelarna med silikonfärger 
och silikatfärger. Å ena sidan erhåller man en färg med starkt vatten-
avvisande effekt samtidigt som man får en färg med god vidhäftning 
till underlaget. 

AmphiSilan NQG utnyttjar den s.k. NQG-tekniken som använder sig 
av nanopartiklar av kvarts som tillsammans med ”akrylatsenor” i form 
av bryggor mellan partiklarna skapar ett tredimensionellt nätverk. Fär-
gen får en hård, formstabil och nanostrukturerad yta som gör det svårt 
för främmande partiklar att fastna. Ju hårdare ytan är hos en fasadfärg, 
desto mindre smuts kan hålla sig kvar. Om dessutom fasaden spolas av 
med vatten som snabbt kan torka upp, samtidigt som inträngning av 
vatten i fasaden hindras, så har man alla förutsättningarna för få en ren 
fasad uppger tillverkaren. 

Den nanostrukturerade ytan gör att regn snabbt bildar en mycket tunn 
vattenhinna som väter hela ytan och ger en grundlig rengöring samt en 
snabb upptorkning av fasaden. Inga fläckar eller ränder från vatten-
droppar som torkat eller runnit längs fasaden stör utseendet anger 
tillverkaren. NQG-tekniken är en vidareutveckling av Caparol Clean 
Concept, som genom att utnyttja kapillärhydrofobi och fotokatalys 
redan har varit en framgång för Caparol. Kapillärhydrofobi gör att 
vattenånga lätt kan tränga ut genom färgskiktet. Det fuktavvisande 
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silikonhartsskiktet gör att vatten inte kan tränga in. Kombinationen av 
NQG-tekniken och Caparol Clean Concept gör därmed AmphiSilan 
NQG till en självrengörande yta. Regnvattnet tränger inte in genom 
färgskikten, medan vattenånga inne i fasaden kan ta sig ut. AmphiSi-
lan NQG innehåller dessutom fotoaktiv titandioxid som bryter ner 
smuts och föroreningar som trots allt inte tvättas bort av regnvatten. 
Titandioxiden ger en fotokatalytisk effekt som startar när titandioxi-
den reagerar fotokemiskt under påverkan av solens UV-ljus. 
AmphiSilan NQG rekommenderas för användning av väl förankrade 
tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, 
lättbetong, väl bunden puts och fibercementskivor. För målning av 
träfasader finns ännu inget färgsystem som utnyttjar NQG-tekniken 
utvecklat. Caparol uppger dock att man arbetar med detta och hoppas 
snart kunna lansera en sådan produkt. 

Herbol Symbiotec 

Herbol-Symbiotec är en fasadfärg som är ett resultat av många års 
utvecklingssamarbete mellan Akzo Nobel och BASF 
(www.azonano.com/news). Produkten bygger på nanoteknik och an-
vändning av bindmedlet Col.9 som utvecklats av BASF. 

Col.9 är en ny typ av bindmedel som utgörs av en nanokomposit och 
som således är en hybrid av nanostrukturer med oorganiska och orga-
niska delar, Figur 5.12. Härigenom fås ett bindemedel med en 
blandning av egenskaper typiska för både oorganiska och organiska 
bindemedel. Col. 9 består efter torkning av en mjuk polymermatris 
(plastisk) som inkorporerar jämt fördelade oorganiska hårda nanopar-
tiklar av kvarts i ett tredimensionellt nätverk. Den organiska 
polymermatrisen fungerar som ett lim. 
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Figur 5.12 Col.9 är ett nanokompositbindemedel bestående av 10−20 nm 
 stora kiselpartiklar bundna i en mjuk organisk polymermatris. 

Col.9 ger en god balans mellan att vara ett bra fuktskydd och ha till-
räckligt hög vattenpermeabilitet. I motsats till spröda mineralbaserade 
beläggningar har den Col.9-baserade beläggningen liten tendens till 
att spricka. Den är också beständig mot höga temperaturer. På grund 
av sin höga kiselhalt uppvisar dock inte beläggningen någon högre 
grad av s.k. termoplastisk klibbighet. De mineraliska partiklarna ger 
beläggningen en vattenattraherande yta på vilken regndroppar ögon-
blickligen flyter ut. Ur renhetssynpunkt erbjuder detta två fördelar; vid 
kraftigt regn spolas smutspartiklar lätt av från ytan och den tunna 
fuktfilmen torkar snabbt upp, vilket undertrycker mögeltillväxt. Col.9 
uppvisar en förhållandevis bra kulör- och väderbeständighet. Belägg-
ningen innehåller även tillsatser som ger skydd mot mögelpåväxt. 

Den nanoteknologi som COL.9 representerar tillämpas nu även vid 
utveckling av en färg för ytskydd av utvändigt trä. Nya bindemedel har 
utvecklats med smutsavvisade och tillfredställande vattenskyddsegen-
skaper i kombination med hög vattenångspermeabilitet uppger BASF. 
Den första prototypen av täckfärg för fönstermålning introducerades 
2009. Därmed borde en kommersiell lansering av en täckfärg för ytbe-
handling av utvändigt trä och som bygger på Col.9 teknologi att snart 
kunna ske. 
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5.4.4 Kiselbaserade medel 

Till detta bör man nämna OrganoClick (www.organoclick.com) som 
har utvecklat en impregneringsteknik (”OrganoWood”) som motver-
kar att trä ruttnar. Kiselmolekyler sätter sig på träytan av veden och 
rötsvamparna uppfattar då ytan som sten. Impregnerings-teknologin 
har inte de negativa egenskaper som traditionell impregnering har och 
är 100 % miljövänlig och återvinningsbar. Impregne-ringen ska även 
klara brand. Det är dock oklart om tekniken ännu är tillräckligt veri-
fierad för fasader.  

http://www.organoclick.com/
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6 ÅTERVINNING AV 
TRÄFASADER 

6.1 Inledning 
Enligt Svensk standard definieras återvunnet trädbränsle som ”träd-
bränsle som tidigare haft annan användning” (SIS, 2009). Det kan 
bestå av t.ex. rivningsvirke, formvirke, emballagevirke eller spill från 
om- och nybyggnation. Återvunnet trädbränsle benämns generellt för 
returträ (RT-trä) eller när materialet är i finfördelad (flisad) form för 
returflis (RT-flis). Returträ behöver inte enbart återvinnas som energi 
producerad i värmekraftverk, utan det kan också återanvändas eller 
återvinnas genom andra processer, t.ex. tillverkning av grillkol. I och 
med regeringens beslut år 2005 om förbud att deponera organiskt av-
fall finns det i princip bara två sätt att återvinna trämaterial (Sundqvist, 
2009). Det ena är att återanvända materialet i någon typ av konstrukt-
ioner och det andra är att producera energi genom förbränning. Enligt 
Tullin och Jermer (1998) kan ungefär hälften av allt returträ återan-
vändas för byggnadsändamål medan resterande del bör användas för 
energiproduktion. I slutet av 1990-talet förbrändes returflis i Sverige 
som motsvarade ett energiinnehåll på ca. 1500 GWh i sammanlagt 11 
anläggningar, vilket var det största användningsområdet för returflis. 
De flesta anläggningar som utnyttjar returflis för energiproduktion 
använder en bränslemix med andra fasta bränslen. Vanligtvis består 
bränslemixen av 10−40 % av returflis men det finns även anläggningar 
som använder 100 % returflis (Andersson & Tullin, 1999). 

Enligt Jermer et al. (2001) saknas det tillförlitlig statistik över vilka 
mängder och typer av returträ som förekommer i avfallsflödena. Jer-
mer et al. (2001) refererar till rapporten Kartläggning av materialflöden 
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utgiven av Naturvårdsverket (1996) där en uppskattning är gjord över 
hur mycket trämaterial som finns inbyggt i svenska hus men också hur 
mycket returträ som frigörs till avfallsflödena under ett normalår. Varje 
år återvinns ca. 2/3 av motsvarande volym trä som byggs in. Med hus 
avses i denna undersökning småhus, fritidshus, flerfamiljshus, butiker, 
kontor, industrilokaler, sjukhus, skolor och lantbruksfastigheter. Där-
emot medräknades inte returträ från formvirke, byggnadsställningar, 
inredningar och militära fastigheter i undersökningen. Resultatet visar 
att det under ett normalår frigörs ca 339 000 ton trä för återvinning, av 
detta är ca. 2 000 ton impregnerat trä och 31 000 ton ytbehandlat trä, 
Tabell 6.1. Enligt Skogsindustrierna (2011) motsvarade produktionen 
av returträ 2008 drygt 2 TWh.    

När det gäller rivningsvirke har bedömningar gjorts som visar att en 
stor del av avfallsflödena utgörs av ytbehandlat trä och att fasader bör 
utgöra en stor del av dessa flöden (Tullin & Jermer, 1998; Jermer et 
al., 2001). Sammansättningen av returträ bedöms vara densamma un-
der några tiotals år framåt i tiden.  

Tabell 6.1 Mängden (1000 ton) trämaterial inbyggt i hus samt fri-
gjorda mängder under ett s.k. normalår (Naturvårdsverket, 1996). 
Material Mängd inbyggt 

i hus tom. 
1995  

Mängd per år 
för nybygg-
nation  

Mängd per år för 
ombyggnation/ 
renovering  

Mängd per år som 
frigörs vid rivning 
och renovering 

Plywood     400   12     3     2 

Träfiberskivor   1 800   22     4     2 

Spånskivor   2 300   33     4     7 

Impregnerat trä     700     6     3     2 

Ytbehandlat trä 11 400   75   36   31 

Träullsplattor   2 100     3     0     1 

Övrigt trä 48 900 147 162 295 

Totalt: 67 600 298 212 340 
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Returträ är befriat från energi- och koldioxidskatt samt berättigar 
dessutom till el-certifikat (Strömberg, 2005). Detta gör att returträ 
som bränsle är tämligen eftertraktat. Däremot ställer det högre krav på 
den anläggning som ska förbränna returflis jämfört en anläggning som 
endast använder jungfrueliga trädbränslen, vilket gör att många väljer 
bort materialet ur sin bränslemix (Strömberg, 2005). På sikt, när efter-
frågan ökar av återföringsbar aska för att näringskompensation av 
skogsmarken, torde bränslemixar av returträ och rent jungfrueliga 
trädbränslen bli allt mindre eftertraktade. Detta eftersom askan från 
förbrännt returträ i stor utsträckning innehåller ämnen som inte får 
spridas i skogsmarken. 

6.2 Återvinning av trä 
Ett stort problem med att återvinna energin från returträ är att en del 
av materialet är behandlat på något sätt, t.ex. impregnerat med trä-
skyddsmedel eller ytbehandlat. Det är inte heller ovanligt att andra 
konstruktionsdelar av t.ex. plast eller metaller följer med returträet 
(Tullin & Jermer, 1998; Strömberg, 2005). Därmed kan föroreningar i 
returträ delas in i kemiska föroreningar som kommer från t.ex. färger 
och träskyddsmedel, men också i mekaniska föroreningar som t.ex. 
plast, beslag, glas, spik och skruv. (Jermer et al., 2001; Strömberg, 
2005). Mekaniska föroreningar är oftare lättare att hantera än de ke-
miska eftersom de kan avskiljas från returträet innan förbränning i 
samband med rivning och efterföljande hantering (källsortering), men 
detta leder ofta till ökade kostnader.  

Föroreningarna i returträet varierar kraftigt beroende på vad det är för 
typ av virke som återvinns samt hur det hanteras i samband med riv-
ning, sortering och sönderdelning. De kemiska föroreningarna kan 
bestå av t.ex. kalium, klor, natrium, zink och bly där färger eller annan 
ytbehandling har använts. Andra exempel på föroreningar är koppar, 
krom och arsenik om träet har varit impregnerat med träskyddsmedel 
(Andersson & Tullin, 1999). Enligt Jermer et al. (2001) och Ström-
berg (2005) återfinns merparten av de kemiska föroreningarna i det 
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sönderdelade materialets finfraktion och det är därför möjligt att sepa-
rera en stor del av föroreningarna från de mer renare fraktionerna. 
Eftersom finfraktionen kan utgöra mellan 25−40 viktprocent av inne-
hållet i flisen kan det dock innebära att man sorterar bort en stor del av 
returflisen som sedan måste hanteras på något sätt, t.ex. deponi.  

Returflisen karaktäriseras av en hög askhalt, upp till ca 25 % har påvi-
sats, och en fukthalt9 på ca. 20−35 % (Andersson & Tullin, 1999). 
Askan från returflis innehåller också höga halter tungmetaller (Tullin 
& Jermer, 1998). Kväveinnehållet är dessutom i vissa fall något högre i 
returträ jämfört med jungfrueligt trädbränsle (Berg et al., 2003). Kväve 
påverkar förbränningsprocessen negativt med avseende på t.ex. ut-
släpp. Returträ innehåller också högre halter av klor än jungfrueligt 
trädbränsle. Klor i kombination med vissa metaller, främst koppar, 
innebär risk för att det bildas dioxiner (Berg et al., 2003). Dioxiner är 
ett gemensamt namn för ca. 200 klorhaltiga substanser som bland an-
nat kan orsaka cancer, fosterskador, infertilitet och olika hud-
jukdomar (Karolinska Institutet, 2010; Nationalencyklopedin, 2010). 

Förbränning av returflis medför ett antal förbränningstekniska pro-
blem jämfört med jungfrueligt trädbränsle. Risken för beläggningar 
och korrosion i pannan ökar med höga halter av zink och klor (Berg et 
al., 2003; Strömberg 2005). I pannor med fluidiserande bädd är det 
främst askutmatningen och bottendysorna som sätts igen då askan 
smälter ihop. I rosterpannor är problemet att lufthålen i roster sätts 
igen beroende på att metallerna i finfraktionen smälter vid de lokalt 
höga temperaturer som uppkommer på rostret (Andersson & Tullin, 
1999). Enligt Strömberg (2005) är det mer fördelaktigt att elda retur-
flis i en panna med fluidiserande bädd jämfört med en rosterpanna. 
Detta har påvisats genom att såväl beläggningar i pannan som flygas-

                                                 
9 Fukthalten definieras som vattenmängdens procentuella andel av materialets råa massa, till 
skillnad mot fuktkvot som definieras som vattenmängdens procentuella andel av materialets 
torra massa. 
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kan innehåller en avsevärt mindre mängd zink. Genom att öka svavel-
halten och silikathalten i förbränningen minskar problemen.  

Returträ som bränsle ställer höga krav anläggningens rökgasrening, 
särskilt utrustningen för stoftavskiljning, för att klara utsläppskraven 
(Andersson & Tullin, 1999; Berg et al., 2003). Utsläppen av svaveldi-
oxid och saltsyra är något högre vid förbränning av returflis jämfört 
med jungfrueligt trädbränsle.  

När det gäller tungmetaller i rökgasen beror eventuella skillnader mel-
lan olika bränslesortiment i huvudsak på effektiviteten hos 
anläggningens stoftavskiljningsutrustning (Andersson & Tullin, 1999; 
Berg et al., 2003). Det huvudsakliga problemet är att tungmetaller 
anrikas i askan. Enligt mätningar utförda av Berg et al. (2003) uppfylls 
utsläppskraven av metaller från anläggningen om kraven på stoftav-
skiljningen uppfylls. Detta beror på att vissa tungmetaller, t.ex. 
arsenik, kadmium, bly och zink, anrikas i flygaskans partiklar vilka i 
sin tur avskiljs från rökgasen.  

Utsläppen av gasformiga ämnen t.ex. saltsyra och svaveldioxid är där-
emot svårare att komma till rätta med då det krävs rökgasrening utöver 
stoftavskiljning. Konventionell rökgaskondensering är ofta tillräckligt 
för att klara utsläppen av saltsyra medan det krävs ytterligare rening för 
att klara kraven på svaveldioxid.  

För att förbränna CCA-impregnerat trä krävs det rökgaskondensering 
och en effektiv stoftavskiljning för att klara nuvarnade utsläppskrav 
(Sundqvist, 2009). Vid förbränning av trä impregnerat med moderna 
kopparbaserade träskyddsmedel är det tillräckligt att förbränningsan-
läggningen är försedd med ett elfilter (Sundqvist et al., 2009). 

6.2.1 Kemiska föroreningar i returträ orsakat av ytbehandling  

Jermer et al. (2001) menar att olika typer av ytbehandlingar, t.ex. lasy-
rer, täckfärger, mögel- och rötskyddsmedel, utgör den vanligaste 
föroreningen i returträ. På grund av alla föroreningar som anrikas i 
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askan vid förbränning av returträ får inte askan återföras till skogen. 
Askan måste deponeras eller tas om hand på något annat sätt (Anders-
son & Tullin, 1999; Berg et al., 2003). 

När virke impregneras med träskyddsmedel eller ytbehandlas på något 
sätt tillförs både organiska och oorganiska föroreningar. Det är främst 
de oorganiska föroreningarna som kommer att medföra problem vid 
förbränningen eftersom de kommer att återfinnas i bäddaskan, flygas-
kan och rökgaserna medan de organiska föroreningarna kommer att 
förbrännas (Tullin & Jermer, 1998). Med hjälp av förbränningsan-
läggningens rökgasrening kommer den största delen av de oorganiska 
föroreningarna slutligen att hamna i askan och därmed minskas möj-
ligheterna till askåterföring till skogen.  

Beståndsdelarna i färg är bindemedel, lösningsmedel, pigment och 
tillsatsmedel t.ex. sickativ, fyllnadsmedel, fungicider. Vissa av be-
ståndsdelarna kan bland annat sänka askans smältpunkt vilket innebär 
ökad förekomst av beläggningar och igensättningar i pannan. 

Färgernas bindemedel har oftast liten påverkan vad gäller föroreningar 
och andra problem vid förbränning då de oftast är organiska och 
främst består av kol, väte och syre. Det finns dock undantag. Protein-
baserade bindemedel innehåller kväve och ökar därmed på mängden 
bränslekväve vilket leder till ökade problem med kväveoxider (NOx). 
Vissa lacker innehåller också kväve och svavel vilket ökar mängden 
NOx respektive SO2 i rökgaserna.  

Lösningsmedel i dagens färger utgör inte något problem då de anting-
en är vattenbaserade eller organiska. Äldre färger kan dock innehålla 
klorerade lösningsmedel vilket kan leda till ökade klorhalter i retur-
träflisen.  Eftersom lösningsmedel i färg normalt dunstar bort då 
färgen torkar torde inte klorhalterna i returträ från gamla fasader vara 
speciellt hög (Jermer et al., 2001).  

Pigmenten kan delas in i två olika grupper, nämligen organiska och 
oorganiska pigment. Av dessa är det de oorganiska pigmenten som har 
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den största påverkan eftersom de består av olika metalloxider t.ex. 
zink, titan, krom, järn samt i vissa typer av färger även bly. Vissa pig-
ment som räknas till de oorganiska innehåller även en del kväve. I 
organiska pigment är det främst kväve och klor som ger problem, men 
vissa organiska pigment innehåller även metaller som t.ex. koppar och 
krom. Kvävet ökar utsläppen av kväveoxider (NOx) och klor i bränslet 
deltar i bildandet av saltsyra och dioxiner vid förbränningen.  

Av tillsatsmedlen i färg är det sickativen som är mest intressanta ur 
föroreningssynpunkt då de kan innehålla tungmetaller. Några vanliga 
metaller i sickativ är zink, kalcium, bly, järn, mangan, litium, barium 
och kobolt (Jermer et al., 2001).  Fyllnadsmedel kan innehålla kal-
cium, kisel, aluminium, magnesium och barium. Kisel kan 
tillsammans med alkalimetaller bilda ämnen som smälter vid låga 
temperaturer (Jermer et al., 2001). I vattenbaserade färger måste även 
pH-värdet justeras eftersom dessa färger annars tenderar att bli för 
sura. Som pH-justerare används natriumhydroxid, vilket leder till till-
skott av natrium som ger problem i förbränningsanläggningarna 
(Jermer et al., 2001).  

6.2.2 Kemiska föroreningar i returträ orsakat av impregnering 

Enligt Svenska Träskyddsföreningen (2010) var totalproduktionen i 
Sverige år 2007 av impregnerat trä 1 476 500 m3. Av denna volym 
exporterades 881 100 m3 vilket betyder att ca 595 400 m3 impregnerat 
trä stannade i Sverige detta år. Enligt Tullin och Jermer (1998) och 
Jermer (2001) består ca 5 % av avfallsflödena av rivningsvirke i Sverige 
av impregnerat trä och då räknas inte järnvägssliprar och stolpar in i 
denna volym.  

Tidigare har de dominerande impregneringsvätskorna för trä varit 
CCA-medel och kreosotolja. Föroreningarna i CCA-impregnerat 
virke utgörs till största delen av koppar, krom och arsenik (därav be-
nåmningen CCA-medel). CCA-medel är sedan 2006 totalt förbjudna 
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i Sverige och redan 1994 förbjöds CCA-medel för impregnering av 
virke för användning ovan mark (Breyne & Norden, 2006).  

Fram till mitten av 1990-talet var CCA-medel helt dominerande när 
det gäller impregnering av sågade trävaror. Efter förbudet mot CCA-
medel för användning ovan mark har medlet ersatts av vattenbaserad 
kopparhaltiga träskyddsmedel (Sundqvist et al., 2009). Föroreningarna 
i dessa medel är huvudsak koppar, kväve och klor. Enligt Jermer et al. 
(2001) impregnerades en stor del av de träfönster som tillverkades 
mellan åren 1975−1995 med träskyddsmedel innehållande organiska 
tennföreningar. Numera impregneras fönster med triazoler vilka är 
organiska föreningar som bland annat innehåller kväve och klor.  

Kreosot är ett destillat utvunnet ur stenkolstjära och är till sin natur 
organiskt vilket innebär att kreosotimpregnerat virke lämpar sig väl för 
förbränning (Tullin & Jermer, 1998; Jermer et al., 2001). Förutom att 
kreosotoljan utvinns ur ett fossilt material är det enligt Sundqvist et al. 
(2009) jämförbart med vanligt trädbränsle ur miljösynpunkt. Kreosot 
används i huvudsak för impregnering av järnvägsslipers och lednings-
stolpar. När det gäller slipers dominerar kreosotoljan som 
träskyddsmedel fullständigt och det är endast i undantagsfall som sli-
pers impregneras med något annat träskyddsmedel (Jermer et al., 
2001). Det kommer i framtiden krävas en långsiktig miljöanpassning 
av träskyddsmedlen så att träskyddsimpregnerat trä går att återvinna 
med minsta möjliga miljöpåverkan. 

6.2.3 Kemiska föroreningar orsakat av övriga tillsatser 

Förutom ytbehandlings- och impregneringsmedel finns det andra till-
satser som använts vid tillverkningen av träprodukter som kommer att 
återfinnas i returträ och som kan ge upphov till problem i förbrän-
ningsprocessen. Det är då främst limmer vilka används i olika 
konstruktionselement (limträ) och i skivmaterial t.ex. MDF, plywood 
och spånskivor. Kväve, svavel och klor är betydande beståndsdelar i 
olika limmer (Jermer et al., 2001). Som tidigare nämnts ger kvävet 
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upphov till ökade utsläpp av NOx , svavel ger upphov till utsläpp av 
svaveldioxid och klor ger i samband med vissa katalytiska metaller, 
främst koppar, upphov till dioxiner. 

6.3 Värmeverkens krav på returträ  
Kvalitetskraven på det returträ som ska eldas i värmekraftverken är 
likartade över landet. I princip samtliga anläggningar vill ha källsorte-
rat returträ utan plast, metall eller ytbehandling, samt med en låg 
andel finfraktion (Tullin & Jermer, 1998; Andersson & Tullin, 1999). 
Enligt Sundqvist (2009) finns det i Sverige ett begränsat antal anlägg-
ningar med tillstånd att förbränna CCA-impregnerat virke. När det 
gäller impregnerat virke med nyare träskyddsmedel är restriktionerna 
lägre och sådant returträ kan eldas i de flesta anläggningarna. Det 
ökande energibehovet, striktare EU-direktiv för klassificering av av-
fallsbränsle och ökande deponiskatter antas leda till högre efterfrågan 
på inhemskt returträ och ett behov av metoder för att kvalitetssäkra 
returträ (Tullin & Jermer, 1998, Andersson & Tullin, 1999). För att 
returträ ska kunna förbrännas i vanliga förbränningsanläggningar och 
inte bara i speciella anläggningar krävs alltså en källsortering av 
materialet vid rivningstillfället, vilket inte är normalfallet i Sverige 
jämfört med t.ex. Tyskland. I Tyskland är källsortering av returträ 
mycket vanligt och impregnerat och målat trä förbränns i speciella 
anläggningar medan det rena trämaterialet förbränns i konventionella 
biobränslepannor. Det är därför inte ovanligt att importerad returflis 
från Tyskland har föroreningshalter som är i nivå med det jungfrueliga 
trädbränslet (Berg et al., 2003). 

Sammanfattningsvis kan sägas att returflis är ett utmärkt bränsle för 
energiåtervinning förutsatt att anläggningen har tillräcklig rökgasre-
ning och att askan hanteras på ett korrekt sätt (Sundqvist et al., 2009). 
Askan kan i vissa fall användas som täckmaterial till gamla deponier 
om gränsvärdena för tungmetaller inte är överskridna. En bättre käll-
sortering och översyn av regelverk skulle dessutom kunna leda till att 
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det renare returträet skulle kunna eldas i konventionella biobränsle-
pannor medan den förorenade andelen då skulle eldas separat. 

6.4 Källsortering av returträ och hantering av askan 
Aska från returträ som innehåller ytbehandlat, impregnerat eller på 
annat sätt förorenat trä får som tidigare nämnts inte återföras till natu-
ren beroende på innehållet av tungmetaller. För att kunna återföra 
aska från förbränning av returträ måste returträet källsorteras så att 
den rena returflisen kan förbrännas i konventionella anläggningar. 
Impregnerat och ytbehandlat trä förbränns därefter i speciella anlägg-
ningar med tillräcklig rökgasrening. 

Källsorteringen kan antingen göras vid rivningsplatsen eller genom att 
utforma sönderdelningen av returträet så att finfraktionen där mycket 
av föroreningarna finns kan avskiljas. Finfraktionen förbränns sedan i 
anläggningar med tillstånd för detta.  

Enligt Berg et al. (2003) finns det olika exempel på samarbeten för att 
hantera returträ. Ett av dessa kallas Träåtervinning 2000 där företagen 
IQR AB och Renova AB tillsammans utvecklat en metod för att 
källsortera returträ. IQR AB skiljer ut tryckimpregnerat trä från re-
turträ och den rena returflisen säljs sedan till vanliga värmeverk medan 
den impregnerade flisen förbränns i en speciell anläggning hos Renova 
AB. Målet med Träåtervinning 2000 är att klara av att källsortera re-
turträ så att askan från den rena returflisen kan återföras till naturen. 
Ett liknande initiativ finns i Finland där ett företaget Demolite OY 
som ägs av impregneirngsindustrin förbränner returflis som innehåller 
impregnerat virke i en speciell anläggning (Berg et al., 2003). Eftersom 
stora mängder av de föroreningar som ger beläggningsproblem i pan-
norna återfinns i finfraktionen skulle metoderna för finfördelning av 
returträ kunna anpassas så att en stor del av denna fraktion kan avlägs-
nas från returflisen (Jermer et al., 2001).  

Ett problem idag är vad som ska ske med askan då den klassas som 
farligt avfall och därmed inte kan återföras till skogen. Om halterna av 
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tungmetaller inte är för höga kan askan användas som täck- och fyll-
material annars måste askan gå till deponi.  
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