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Abstract 
 

Brf Viva is an apartment building, housing society, planned for Gothenburg where one 

alternative for the façade and house structure is based on wood. The buildings have 6-8 

floors with balconies on one or more sides, according to images in the prospectus from 

Riksbyggen 2014. 

 

By utilizing Report TVBK-3066 [1] (ISSN 0349-4969, ISBN 978-91-87993-01-5) from 

Lund Technical University and from there in published data, lifetimes of different 

wooden details of planned buildings, and their maintenance intervals, have been 

estimated and summed in this report. 

 

Details calculated consists of: 

 Protected wood panel and topographically sheltered position and protection by 

buildings (A1) 

 Protected wooden panel and unprotected position (A2)  

 Wooden panel without roof overhang with topographically sheltered position and 

protection by buildings (B1) 

 Wooden panel without roof overhang and unprotected position (B2) 

 Protected wooden exterior corridor and balcony plate decking (C1). This detail is 

missing in the guide [1] and its results are therefore considered much more 

uncertain. 

 Exposed wooden railings on the balcony with topographically sheltered position 

and protection by buildings (D1) 

 Exposed wooden railings on balcony with unprotected position (D2) 

 

The calculated estimates of wooden details life expectancy varied between 12 and 38 

years. 

 

Calculating other than those in the report TVBK-3066 [1] described facade panels should 

be seen more as an attempt to calculate and appears to yield unreasonably short life spans. 

Calculations on the exterior corridor (C1) is here only to illustrate the inability of the 

calculation model for the specific example above. 
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Förord 
 

Inom ramen för forskningsprojektet WoodBuild (2006-2013) har en guide tagits fram för 

att kunna förutspå beständigheten för utomhusträ ovan mark, Rapport TVBK-3066 

Beständighet för utomhusträ ovan mark – Guide för utformning och materialval [1].  

 

Denna rapport är en tillämpning av denna guide med syfte att visa på förväntade 

livslängder och underhåll av träpanel och utomhuskonstruktioner i ett av Riksbyggens 

alternativ för uppförandet av Brf Viva i Göteborg.  

 

Samtliga faktorer är hämtade från tabeller och figurer i rapporten TVBK-3066 varför det 

underlättar läsningen och förståelsen av resultaten om man har denna tillgänglig.  
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Sammanfattning 
 

Brf Viva är ett flerbostadshus planerat för Göteborg där ett fasad- och stomalternativ är 

av trä. Huskropparna har 6-8 våningar med balkonger på en eller flera sidor enl. bilder i 

prospekt från Riksbyggen 2014. 

 

Genom att utnyttja Rapport TVBK-3066 [1] (ISSN 0349-4969, ISBN 978-91-87993-01-

5) från Lunds Tekniska Högskola och däri publicerade data har livslängder för olika 

trädetaljer i planerade byggnader och deras underhållintervall försökt uppskattas och 

summeras i en denna rapport. 

 

Detaljer som har beräknats består av: 

 Skyddad träväggpanel och topografiskt skyddat läge samt skydd av bebyggelse 

(A1) 

 Skyddad träväggpanel och oskyddat läge (A2) 

 Träväggpanel utan taköverhäng med topografiskt skyddat läge och skydd av 

bebyggelse (B1) 

 Träväggpanel utan taköverhäng och oskyddat läge (B2) 

 Skyddad träloftgångsplatta och balkongplatta, som trädäck, fast skyddat (C1). 

Denna detalj saknas i guiden [1] och dess resultat bedöms därför som betydligt 

osäkrare.  

 Oskyddat träräcke på balkong med topografiskt skyddat läge samt skydd av 

bebyggelse (D1) 

 Oskyddat träräcke  på balkong med oskyddat läge (D2) 

 

De beräknade trädetaljernas livslängder varierade mellan 12 och 38 år.  

 

Beräkning av annat än de i Rapport TVBK-3066 [1] beskrivna fasadpanelerna får ses 

mera som ett försök till beräkning och verkar ge orimligt korta livslängder. 

Beräkningarna på loftkonstruktionen tas här bara med för att åskådliggöra oförmågan i 

beräkningsmodellen för det specifika exemplet ovan. 
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1 Inledning 
 

I samarbetsforumet Positive footprint housing® bygger Riksbyggen bostadsområdet Viva 

som är ett hållbarhetsprojekt i framkanten av vad som går att bygga idag. Bostadsområdet 

skall uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Allt sedan 2012 har en rad 

förstudier genomförts för att säkerställa detta. Bland annat har valet av byggnadsstomme 

varit en väsentlig fråga varför man inom ramen för Viva-projektet har låtit genomföra 

livscykel analyser (LCA) för både trä och betong alternativ. Trä allternativet innebär att 

även fasaden består av trä.  

 

Den här rapporten ligger till grund för valet av underhåll och utbyte av de yttre trädelarna 

i LCA beräkningen, gällande träallternativet. För beräkning av underhåll och livslängd 

har metodiken i rapport TVBK-3066 [1] (ISSN 0349-4969, ISBN 978-91-87993-01-5) 

från Lunds Tekniska Högskola och däri publicerade data samt beräkningsuttryck använts. 

 

Brf Viva kommer bestå av tre fristående huskroppar. Huskropparna har 6-8 våningar med 

balkonger på en eller flera sidor enl. bilder i prospekt från Riksbyggen. 

 

2 Beständighetsberäkning 
 

Livslängden hos en träkonstruktion är beroende av hur den exponeras för väder och vind 

samt vilken resistens mot röta den har, tex om trät är impregnerat eller obehandlad. Olika 

träslag har också olika resistens mot röta.  

 

Att uppskatta en konstruktionsdetaljs livslängd innebär att man bedömer dess 

klimatexponering och jämför denna med resistensen mot röta för det valda materialet. 

Den förväntade livslängden kan sedan beräknas genom att dividera materialets 

dimensionerande resistens (DRd) med konstruktionsdetaljens dimensionerande värde för 

exponering (DEd).  

 

2.1 Brf Viva 
 

Här i exemplet räknar vi på huset på omslaget, se figur 1, där de två större fasaderna har 

loftgångar som ger klimatskydd åt väggarna på ena sidan medan motsatt sida är 

oskyddad. Hälften av byggnaderna är dessutom skyddade av terrängtopografi och 

bebyggelse (se exponeringsfaktor, kE2 här nedan). Det förutsätts att ytbehandlingen 

underhålls korrekt och uppfyller kraven som specificeras i avsnitt 3.4.3 och 4 i 

ovanstående rapport [1]. Fasaden bedöms vara i konsekvensklass 3 (risk för personskada 

eller förlust av människoliv) med tanke på att det är ett större flervåningshus. 

 

Konsekvensklass 3    d = 1,0 

 

Fyra olika detaljer är beräknade, se figur 1: 

 

A Träväggpanel under taköverhäng eller balkong (skyddat (A1) rep. oskyddat läge 

(A2)) 

B Träväggpanel utan taköverhäng (skyddat (B1) rep. oskyddat läge (B2)) 

C Träloftgångsplatta (skyddad (C1)) 

D Träräcken (skyddat (D1) resp. oskyddat läge (D2)) 
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Figur 1. Bild från Riksbyggens prospekt, Brf Viva. Här illustrerat som betonghus. 

 

 

2.2 Beräkning av dimensionerande exponering (DEd ) 
 

Följande indata för exponering har valts:  

 

Geografiskt läge: Göteborg, zon 2   DE0 = 28 dagar (Figur 4, Tabell 3) [1] 

Lokala förhållanden, slagregn zon 1   kE1 = 1,05 (Figur 5, Tabell 4) [1] 

Lokala förhållanden,  

skydd av terräng och bebyggelse  kE2 = 0,8 (Tabell 5) [1] 

 

2.2.1 Detalj A1 
 

Skyddad träväggpanel och topografiskt skyddat läge samt skydd av bebyggelse, kE2=0,8. 

 

Indata och beräkning:  

 

Regnskydd: 

Tak och balkoner med utsprång ca 2,5 m,  

detaljens läge 2,5 m, e/d = 1     kE3=0,8 (Figur 7) [1] 

Avstånd från mark: >400 mm     kE4=1,0 (Figur 8) [1]
 

Fasaden antas vara ventilerad (Klassificering: bra) kE5=0,9 (Tabell 8)
 
[1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

  

A 

B 

D 
C 
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Insättning av värden i ekvation 1 ger : 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

där
 

DE0  exponering i form av årsdos för aktuellt geografiskt läge 

DEk karakteristiskt värde på exponeringen 

DEd dimensionerande exponering 

kE1  faktor som beskriver effekt av slagregnsexponering 

kE2  faktor som beskriver lokala exponeringsförhållanden (terrängtopografi, 

bebyggelse) 

kE3  faktor som beskriver effekt av regnskydd 

kE4  faktor som beskriver effekt av avstånd till mark 

kE5  faktor som beskriver effekt av detaljutformning m h t risk för fuktfällor 

ca  kalibreringsfaktor som bestäms genom verifiering mot dokumenterad erfarenhet 

och expertutlåtanden 

d Sätts till 1,0 (stor konsekvensklass – risk för personskada) 

 

DEk = 1,05 dagar/år och 

 

DEd = d DEk = 1,0 dagar/år 

 

2.2.2 Detalj A2 
 

Skyddad träväggpanel och oskyddat läge, kE2=1,0  

 

Indata och beräkning:  

 

På samma sätt som ovan, med insatta värden får vi för detalj A2: 

 

Regnskydd:  

Tak och balkonger med utsprång ca 2,5 m,  

detaljens läge 2,5 m, e/d = 1    kE3=0,8 (Figur 7) [1] 

Avstånd från mark: >400 mm    kE4=1,0 (Figur 8) [1]
 

Fasaden antas vara ventilerad  

(Klassificering: bra)    kE5 = 0,9 (Tabell 8) [1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

DEk = 1,05 dagar/år och dimensionerande exponering 

fås ur: 

 

DEd = d DEk = 1,0 dagar/år 
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2.2.3 Detalj B1 
 

Träväggpanel utan taköverhäng med topografiskt skyddat läge och skydd av bebyggelse, 

kE2=0,8 

 

Indata och beräkning:  

 

Regnskydd:  

inget, e/d = 0      kE3 =1 (Figur 7)
 
[1] 

Avstånd från mark: >400 mm    kE4 =1,0 (Figur 8)
 
[1] 

Fasaden är ventilerad (Klassificering: bra) kE5 = 0,9 (Tabell 8)
 
[1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

 

DEk = 1,05 dagar/år och dimensionerande exponering 

fås ur: 

 

DEd = d DEk = 1,0 dagar/år 

 

2.2.4 Detalj B2 
 

Träväggpanel utan taköverhäng och oskyddat läge, kE2=1,0  

 

Indata och beräkning:  

 

Regnskydd: 

inget, e/d = 0      kE3=1 (Figur 7)
 
[1] 

Avstånd från mark: >400 mm    kE4=1,0 (Figur 8)
 
[1] 

Fasaden är ventilerad (Klassificering: bra) kE5 = 0,9 (Tabell 8)
 
[1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

DEk = 1,05 dagar/år och dimensionerande exponering 

fås ur: 

 

DEd = d DEk = 1,0 dagar/år 
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2.2.5 Detalj C1 
 

Skyddad träloftgångsplatta och balkongplatta, som trädäck fast skyddat. Denna detalj 

saknar förankring i [1] och ses därför som ett försök till beräkning.  

 

 

   
Figur 2. Illustration av loftgångstrappa och balkongtrappa. Loftgångskonstruktionen i 

trä skyddas av en gummiduk ovanpå loftgången. 

 

Indata och beräkning:  

 

Skyddat läge, låg exponering    kE2 =0,8 (Tabell 5)
 
[1]

 

Detaljens skyddade läge, e/d > 1  kE3 = 0,8 (Figur 7)
 
[1]

 

Avstånd till mark sätts till 1   kE4  = 1,0 (Figur 8)
 
[1] 

Konstruktionen (Trädäck) antas vara ventilerad kE5 = 1,0 (Tabell 8) [1] alt.  

Medelbra (kontaktyta sidoträ mot sidoträ) kE5 = 1,2 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

DEk = dagar/år och dimensionerande exponering fås 

ur: 

 

DEd = d  DEk = 1,0 dagar/år 
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2.2.6 Detalj D1 
 

Målade balkongräcken samt eventuell vertikalbärande del till loftgångar/balkonger - 

Oskyddat träräcke
 
på balkong med topografiskt skyddat läge samt skydd av bebyggelse, 

kE2=0,8  

 

Indata och beräkning:  

 

Regnskydd:  

Tak och balkonger med utsprång ca 2,5 m,  

men exponerad detalj, e/d = 1    kE3=1,0 (Figur 7)
 
[1]

 

Avstånd från mark: >400 mm    kE4=1,0 (Figur 8)
 
[1]

 

Fasaden antas vara ventilerad  

(Klassificering: bra)    kE5 = 0,9 (Tabell 8)
 
[1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

DEk = 1,05 dagar/år och dimensionerande exponering 

fås ur: 

 

DEd = d DEk = 0,8 dagar/år 

 

2.2.7 Detalj D2 
 

Oskyddat träräcke på balkong med oskyddat läge, kE2=1,0 

 

Indata och beräkning:  

 

Regnskydd:  

Tak och balkoner med utsprång ca 2,5 m,  

men exponerad detalj, e/d = 1     kE3=1,0 (Figur 7) [1] 

Avstånd från mark: >400 mm     kE4=1,0 (Figur 8)
 
[1]

 

Fasaden antas vara ventilerad (Klassificering: bra) kE5=0,9 (Tabell 8) [1] 

 

Kalibreringsfaktorn ca sätts till 1,0 

 

Insättning av värden i ekvation 1 ger karakteristiskt värde på exponeringen: 

Exponering bestäms genom 

 

DEk kE1 kE2 kE3 kE4 kE5 DE0 ca      Ekv. 1 

 

DEk = 1,05 dagar/år och dimensionerande exponering 

fås ur: 

 

DEd = d DEk = 0,8 dagar/år 
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2.3 Beräkning av dimensonerande resistens (DRd) 
 

Gäller samtliga beräknade detaljer (A-D). 

 

Indata och beräkning:  

 

Material: gran       Dcrit = 325 dagar 

Vattenupptagningsförmåga (obehandlat trä)   kwa = 1 

 

Skyddande effekt mot röta: 

(obehandlad gran: 1 eller korrekt målat: 2)  kinh = 1 (2) (Tabell 9) [1] 



DRd = DRk = Dcrit kwakinh325 11 325 dagar (omålad yta) 

 

DRd = DRk = Dcrit kwakinh325 12 650 dagar (målad yta) 

 

2.4 Beräkning av livslängd (n) 
 

Livslängden (n) för de olika detaljerna (A-D) bedöms genom ekvation 2. 

 

𝑛 =
𝐷𝑅𝑑

𝐷𝐸𝑑
         Ekv. 2 

 

2.4.1 Målad fasadyta 
 

Detalj A1, A2, B1 och B2 

 

n A1(målad)  = D Rd = 650/16,9 = 38,5 år (målad, skyddat läge och skydd av loftgångar) 

       D Ed 

 

n A2(målad)  = D Rd = 650/21,2 = 30,7 år (målad, oskyddat läge och skydd av loftgångar) 

                   D Ed 

 

n B1(målad)  = D Rd = 650/21,2 = 30,7 år (målad, skyddat läge, ej skydd av loftgångar) 

                   D Ed 

 

n B2(målad)  = D Rd = 650/26,5 = 24,5 år (målad, oskyddat läge, ej skydd av loftgångar) 

                   D Ed 

 

2.4.2 Omålad fasadyta 
 

Detalj A1, A2, B1 och B2 

 

n A1(omålad)  = D Rd = 325/16,9 = 19,2 år (omålad, skyddat läge och skydd av loftgångar) 

        D Ed 
           
n A2(omålad)  = D Rd = 325/21,2 = 15,3 år (omålad oskyddat läge och skydd av loftgångar) 

                    D Ed 

 

n B1(omålad)  = D Rd = 325/21,2 = 15,3 år (omålad, skyddat läge, ej skydd av loftgångar) 

                    D Ed 

 

n B2(omålad)  = D Rd = 325/26,5 = 12,3 år (omålad, oskyddat läge, ej skydd av loftgångar) 

                    D Ed 
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2.4.3 Loftgångsplatta och balkongplatta 
 

Detalj C1 och C2 (osäker beräkning, detalj ej beskriven i [1] 

 

n C1(målad)  = D Rd = 650/17,9 = 36,3 år (målad, skyddat läge under gummiduk) 

       D Ed 

 

n C2(omålad)  = D Rd = 325/17,9 = 18,1 år (omålad, skyddat läge under gummiduk) 

        D Ed 

 

2.4.4 Målade balkongräcken 
 

Detalj D1 (samt eventuell vertikalbärande del till loftgångar/balkonger) 

 

n D1(målad)  = D Rd = 650/16,9 = 38,5 år (målat, skyddat läge) 

       D Ed 

 

n D2(målad)  = D Rd = 325/650/21,2 = 30,7 år (målat, oskyddat läge) 

        D Ed 

 

2.4.5 Omålade balkongräcken 
 

Detalj D2 (samt eventuell vertikalbärande del till loftgångar/balkonger) 

 

n D1(omålad)  = D Rd = 325/13,5 = 24,1 år (omålat, skyddat läge) 

        D Ed 
           
n D2(omålad)  = D Rd = 325/16,9 = 19,2 år (omålat oskyddat läge) 

                    D Ed 
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3 Sammanfattning av trädetaljernas 

beräknade livslängder 
 

Beräkningar på konsekvensklass 3 (d=1,0) ger för de olika detaljerna livslängder enligt 

tabell nedan. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av trädetaljernas beräknade livslängder. 

Detalj, läge 
Skyddat läge (kE2=0,8) 

(topografiskt/bebyggelse) 

Regnskydd 

(kE3=0,8) 

Beräknad 

livslängd 

A1(Målad) (panel)   38 år 

A2(Målad) (panel)   31 år 

B1(Målad) (panel)   31 år 

B2(Målad) (panel)   25 år 

A2(Omålad) (panel)   19 år 

A2(Omålad) (panel)   15 år 

B2(Omålad) (panel)   15 år 

B2(Omålad) (panel)   12 år 

C1(Målad) (loftgångs-

/balkongplatta) 
  36 år 

C2(Omålad) (loftgångs-

/balkongplatta) 
  18 år 

D1(Målad)  (träräcke/ 

vertikalbärande del) 
  38 år 

D2(Målad)  (träräcke/ 

vertikalbärande del) 
  31 år 

D1(Omålad) (träräcke/ 

vertikalbärande del) 
  24 år 

D2(Omålad) (träräcke/ 

vertikalbärande del) 
  19 år 

 

Val av konsekvensklass beskrivs i rapporten (TVBK-3066) [1] enligt nedan: 

 

För att nyansera kraven med hänsyn till konsekvens av att verklig livslängd blir kortare 

än förväntad livslängd används en konsekvensfaktor. Val av konsekvensklass beror på 

hur allvarliga konsekvenserna kan bedömas bli om rötangrepp inträffar inom den 

förväntade dimensionerande livslängden. Exempelvis kan konsekvensfaktorn användas 

för att differentiera kraven på en träfasad på en femvåningsbyggnad respektive ett 

enfamiljshus. 

 

Konsekvensklass d 

1.   Liten (t ex där det är acceptabelt och lätt att ersätta ett begränsat antal komponenter 

i en konstruktion om röta uppkommer) 
0,6 

2.   Måttlig (t ex där förväntade konsekvenser är av påtaglig ekonomisk och praktisk natur) 0,8 

3.   Stor (risk för personskada eller förlust av människoliv) 1,0 

 

I denna rapport, med flerfamiljshus och flera våningar har konsekvensklass 3 använts (d 

=1,0). 
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Som framgår av ovan har man som beställare och projektör möjlighet att nyansera 

innebörden av förväntad livslängd och väga det mot exempelvis underhållsbehov och 

ekonomiska aspekter. 

Försök att beräkna en väl skyddad loftgångskonstruktion i trä (detalj C) verkar ge orimligt 

korta livslängder och beräkningarna på loftkonstruktionen tas här bara med för att 

åskådliggöra oförmågan i beräkningsmodellen för det specifika exemplet ovan. 

I detaljritningarna på loftgång och balkong framgår inte konstruktionens brandskydd. 

Enligt TräGuiden avsnitt Brandsäkerhet/Detaljlösningar/Balkong och loftgång
 
[2] 

framgår dock plattans undersida bör bestå av ytskikt av minst klass B och luta uppåt. 

Exempel ges med plywood ≥ 27 mm. Dessutom anges att konstruktionen ej ska ha tät 

yttre ände vilket sannolikt kan förkorta livslängden. Beräkningsförutsättning i TVBK-

3066 inkluderar inte ett fall med ensidigt skydd, med t.ex. gummi. En fullständigt 

skyddad och välventilerad konstruktion har väldigt lång livslängd. Aktuell konstruktion är 

säkert mer skyddad än vid ett stort taköverhäng men samtidigt inte fullt ventilerad för att 

vara garanterat fuktfri i hundra år. Konstruktionen bör därför analyseras noggrannare 

innan definitiva slutsatser kan dras. Eventuellt skulle det vara möjligt att kontrollera 

bakgrundsdata för TVBK-3066 för att finna ut deras mekanismer och därefter göra en 

WUFI beräkning för aktuell träkonstruktion under gummimatta med samma kriterier. 

Fram till en sådan detaljerad beräkning är gjord kan förslagsvis 30 år användas som 

livslängd enligt Träguiden avsnitt Beständighet: ”Tiden 30 år är vald som en något 

godtycklig definition av en "formell" livslängd som gäller om man vill bygga något som 

är säkert och klarar sig från rötangrepp”
3
. Oavsett hur livslängden räknas fram, alternativt 

antas, måste gummimattan bytas ut med jämna mellanrum. I Rapport NR B B2229
 
[4] 

anges 20, 30 resp 35 års livsläng för gummiduk gällande för utsatt-, normalt resp skyddat 

läge. 
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