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Fönsterkatastrof i repris?
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I mitten och slutet av 1970-talet investerade nära 
nog samtliga fönsterföretag av lite storlek i en 
impregneringsanläggning. Orsaken till detta var 
att det innan dess hade pågått en ganska stormig 
debatt om varför de svenska träfönstren ruttnade i 
förtid. Miljonprogrammet med dess olika problem 
drabbade fönsterindustrin ganska hårt. Branschen 
var då införstådd med att något radikalt måste gö-
ras i en tid då andra materialval diskuterades.

I början av 1980-talet anslöts fl ertalet fönstertill-
verkare till den relativt nystartade NTR-kontrol-
len. Under 1980-talets mitt började företrädare 
för fönsterbranschen och SP gemensamt diskutera 
vilka krav på tillämpliga standarder, branschreg-
ler, föreskrifter m m som borde gälla för att kvali-
tetssäkra de svenska träfönstren i olika avseenden. 
Ur detta föddes 1987 P-märkningsreglerna för 
fönster av trä, där specifi ka krav ställdes på allt 
ifrån träråvaran till färdigt fönster.

Det krav som då alla var överens om beträffande 
träskyddet, var att samtliga väderexponerade de-
taljer skulle impregneras i träskyddsklass B. Den-
na samsyn beträffande träskyddet pågick fram till 
runt sekelskiftet. Under denna tidsperiod har mil-
jontals träfönster tillverkats, och vi har ännu inte 
fått några rapporter om några rötskador på klass 
B-impregnerade fönster.

In på 2000-talet började fl era av de stora fönster-
tillverkarna att överge klass B för att i stället utfö-
ra en enklare och billigare doppningsbehandling 
på fl ertalet av de utsatta fönsterämnena. På senare 
år har också en s k fl ow-coatbehandling lanserats. 
Den innebär en typ av industriell ytbehandling 
med ett vattenbaserat system.

Träskyddsklass B bedömer vi som nödvändig för 
de fönsterdetaljer som är mest utsatta för väder 
och vind om våra svenska träfönster ska ha kvar 
sitt goda rykte, hävdar Ingvar Johansson på SP 
Trätek. Han har länge uttryckt sin skepsis mot 
övergången till både doppning och fl ow-coat, som 
han menar är helt oprövade system. Risken är 

stor att vi inom några år kommer att få betydande 
problem med rötskador i fönster liknande det som 
förekom på 1970-talet. Indikationer på detta fi nns 
redan på fl era ställen. Ett exempel på detta är ett 
bostadsområde i Lund som redan efter ca 4 år har 
omfattande rötskador i fönstren, se bilder ovan. De 
aktuella fönstren är endast doppningsbehandlade.

Avkall på kvalitetstänkandet beträffande träskydds-
behandlingen i kombination med dagens byggsys-
tem (t ex funkismodet och odränerade ytterväggar 
med putsfasad) kan i värsta fall bli katastrofal för 
träfönsterindustrin, avslutar Johansson.

Svårt rötskadade fönster efter bara ca 4 år. T o m 
synliga fruktkroppar av den fruktade vedmussling-
en uppträder.



Svenska Träskyddsföreningen 
på Nordbygg 2008

Tillsammans med Skogsindustrierna och Trä- och Mö-
belindustrierna deltog Svenska Träskyddsföreningen i en 
gemensam monter på Nordbygg 2008 på Älvsjömässan 
utanför Stockholm. Under fyra dagar i förra veckan så 
strömmade cirka 50.000 besökare genom utställningen. 
Ingarps Träskydd AB hade bidragit med ett trallgolv av 
den nya bruna impregneringen med gröna inslag. Andra 
deltagare i montern var bl a Derome och SÖDRA.

Fixering – nya leveranskrav för kopparmedel

Situationen för de kopparbaserade medlen har, som sä-
kert de fl esta impregneringsföretag upplevt, varit minst 
sagt förvirrad och oklar när det gäller vilken fi xeringstid 
som verkligen gäller. Informationen från medelsleveran-
törerna har ibland varit motsägelsefull.

Fixeringen hos de kopparbaserade träskyddsmedlen 
sker enligt andra mekanismer och är inte jämförbar med 
våra krommedel. Avsaknaden av standardiserade meto-
der för att mäta fi xeringsgraden, medför att jämförbara 
och pålitliga tabeller eller kurvor för fi xeringen är omöj-
liga att ta fram på nuvarande stadium.

Såväl medelsleverantörerna som Samrådsgruppen har 

diskuterat problemet ett fl ertal gånger. Vid Samrådsgrup-
pens senaste möte beslutades det enhälligt att fr o m i år 
så är det minst 3 dagars fi xeringstid som gäller och 
inget annat. En fi xeringstid som för övrigt ska dokumen-
teras på samtliga buntmärkningslappar. SP Trätek har fått 
i uppgift av Samrådsgruppen att fr o m nu kontrollera ef-
terlevnaden särskilt. Företag som inte lever upp till detta 
krav kommer att drabbas av en s k stor anmärkning enligt 
NTRs regelsystem. För att undvika missförstånd, så bör 
det nämnas att andra fi xeringstider gäller för det företag 
som använder CCP-medel.

Nordiska Träskyddsrådets 
teknikergrupp

Vid Nordiska Träskyddsrådets (NTR) senaste styrelse-
möte utsågs följande personer till NTRs teknikergrupp 
fr o m 2008:

DK:  Niels Morsing, Teknologisk Institut
FI:  Antti Nurmi, VTT
NO:  Fred G Evans, Norsk Treteknisk Institutt
SE:  Ingvar Johansson, SP Trätek

Som betald suppleant har utsetts Ulrika Råberg, SLU.

Flera intressanta uppgifter fi nns på dagordningen för 
NTRs teknikergrupp under det närmaste året, bl a:

översyn av NTR Dokument Nr 1 och Dokument Nr 3 • 
som en konsekvens av att den europeiska standarden 
EN 351 del 1 och 2 har reviderats,
åter ta upp arbetet med regelverk för träskyddsbe-• 
handlad gran,
fortsatt arbete med översyn av upptagningsnivåerna • 
för klass A och AB för de kopparbaserade träskydds-
medlen,
initiera provningar med metallfria träskyddsmedel.• 
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Ny lista över godkända träskyddsmedel

En ny förteckning, aktuell per den 8 april 2008, bifogas 
detta nummer av Träskyddsnytt.

Företagsnytt

Några förändringar avseende företagen anslutna till kva-
litetskontrollen:

Indragen märkningsrätt
Märkningsrätten för Derome Byggvaror och Träteknik 
AB har dragits in p g a att anläggningen lagts i malpåse.

Ägarbyte
Setra Trävaror AB, Kalix (f d Rolfs Såg & Hyvleri AB)

Wood Support Westermark & Säily AB, Säffl e (f d Lind-
verken AB).

 

Framtiden för krom och kreosot

Som tidigare meddelats i Träskyddsnytt så har träskydds-
medlen baserade på krom riskerat ett förbud inom EU. 
Detsamma gäller kreosot, som just nu granskas av Kemi-
kalieinspektionen inom ramen för EUs Biociddirektiv.

När det gäller de krombaserade medlen, för Sverige 
är det främst CCP-medlen som är aktuella, så har EU-
kommissionen beslutat att tillåta dem för användning 
tills vidare. Någon bortre gräns har inte fastställts, men 
det är troligt att de kommer att kunna användas i 4-5 år 
till innan de eventuellt blir föremål för utfasning.

Beträffande kreosot pågår en process, där olika intres-
senter i hela Europa såsom kreosotimpregnerare, kraft- 
och telebolag samt järnvägsbolag arbetar med att ta fram 
ytterligare dokumentation för att söka rädda kreosoten 
kvar på marknaden. Det är WEI, den europeiska trä-
skyddsorganisationen, som är spindeln i nätet för vår in-
dustri, och Magnus Estberg från Svenska Träskyddsföre-
ningen är hårt engagerad i detta arbete. Sannolikt tar det 
minst ett och ett halvt år till innan beslut meddelas.

Temadagarna 2008

Boka redan nu 6-7 november för årets temadagar.

Temadagarna 2007 går till historien som kanske de bästa 
någonsin. Åtminstone var detta det allmänna omdömet 
från de närmare 90 deltagarna. Det är alltid svårt att upp-
repa en succé, men vi ska göra ett försök. Vi efterlyser 
därför förslag på intressanta programpunkter. V v hör av 
Dig till Ingvar Johansson, tel 010-516 51 12, om Du har 
några bra idéer på föredrag och/eller föredragshållare. Vi 
har hittills fått in följande förslag, som kommer att över-
vägas:

• Uppföljning av Träskyddsföreningens garantiåtagande
• Torkningens inverkan på impregnerbarheten

• Återvinning/avfallshantering (förbränning) av impreg-
nerat trä

• Kundperspektivet, jfr fjolårets inlägg från repr från K-
Rauta

• ”Micronised copper” – koppar i nanopartikelform – 
vad vet vi om denna nya typ av  träskyddsmedel?

• Marin impregnering
• Jämförande beständighet hos olika typer av material 

(impregnerat, värmebehandlat, lärk etc)
• Information om nya stora FoU-program, t ex Wood-

Build
• Redovisning av SP Träteks kompetens

För ytterligare exemplar eller i pdf-format, v v kontakt 
Eva Lindqvist, tel 010-516 62 12, eva.lindqvist@sp.se.



Resultat från kvalitetskontrollen 2007

Under 2007 utfördes sammanlagt 119 kontrollbesök hos 
de godkända impregneringsföretagen. Vid kontrollbe-
söken uttogs 166 st provenheter för kontroll av inträng-
ningen, varav 149 analyserades även på upptagningen i 
trät. 

Oljelösliga klass B-medel: Som vanligt har det s k  klass 
B-gänget inte några större problem med att uppfylla 
NTRs kvalitetskrav. Av de 14 provenheter som tagits ut 
under 2007 var det endast 1 provenhet som var margi-
nellt underkänd beträffande upptagningen. Över 30 års 
erfarenhet har visat att klass B-impregnerade fönster har 
klarat sig klanderfritt beträffande rötskador. Det som är 
oroväckande nu är att andelen klass B-impregnerade de-
taljer i ett träfönster, framför allt av kommersiella skäl, 
minskar år efter år på bekostnad av doppningsprocesser 
eller ytbehandlingssystem som t ex fl ow-coat. Riskerna 
är uppenbara för problem med rötskador som framgår av 
en separat artikel på första sidan.

Kreosot: När det gäller kreosoten så fi nns det en positiv 
och en negativ trend. Låt oss börja med det positiva. Un-
der 2007 togs 15 st provenheter ut som analyserades med 

Vattenlösliga – CCP
 Upptagningen Inträngningen 
Antal uttagna provenheter, st 18  19  
Antal godkända provenheter, st 16  18   
Antal underkända provenheter, st 2  1 
Andel underkända provenheter, %  11 (16) 5   (10) 

Vattenlösliga – krom- och arsenikfria
 Upptagningen Inträngningen 
Antal uttagna provenheter, st 102 112  
Antal godkända provenheter, st 95 102   
Antal underkända provenheter, st 7 10   
Andel underkända provenheter, % 7   (14) 9  (9) 

Oljelösliga klass B-medel
 Upptagningen Inträngningen  
Antal uttagna provenheter, st 14  14  
Antal godkända provenheter, st 13  14   
Antal underkända provenheter, st 1  0  
Andel underkända provenheter, % 7  (7) 0  (7) 

Kreosot
 Upptagningen Inträngningen 
Antal uttagna provenheter, st 15 21 
Antal godkända provenheter, st 15  16  
Antal underkända provenheter, st 0  5  
Andel underkända provenheter, % 0  (0)  24  (25) 

avseende på upptagningen. Samtliga låg, liksom i fjol, 
över gällande upptagningskrav. En av orsakerna till detta 
är nog att NTR för ett par år sedan sänkte upptagnings-
kraven för träskyddsklasserna A och AB med ca 15 %. 
Tyvärr kan vi emellertid konstatera att den negativa tren-
den håller i sig beträffande inträngningen. Annat är inte 
att säga, eftersom 2007 års resultat visar att ca 25 % av 
de uttagna provenheterna inte har uppfyllt NTRs krav, 
vilket ligger på samma nivå som för 2006. Här krävs det 
ordentliga krafttag för att vända trenden.

Vattenlösliga medel: Även för de vattenlösliga medlen, 
kan man på basis av fjolårets resultat, se såväl positiva 
som negativa trender. Det positiva gäller i första hand 
inträngningsresultatet för CCP-medlen. Generellt sett har 
kopparmedlen en bra bit till, innan de kommer i närheten 
av CCP-medlens inträngningsresultat. Förmodligen är 
det ett fl ertal impregneringsföretag som inte upplever att 
inträngningen är ett problem, medan andra däremot från 
gång till annan har stora svårigheter att uppfylla NTRs 
inträngningskrav. Även under 2008 kommer vi att sam-
verka med industrin för att söka förbättra inträngnings-
resultatet.
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Full inträngning
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Resultat från inträngningsanalyserna 2007

2006

Sammanställning av inträngningsresultat för prover uttagna från sågat/hyvlat virke under 2006 och 2007.

Antal prov: 1 668

Miss
8 %

Full inträngning
92 %

                CCP                  Cu-medel

Antal prov: 247

2007

Antal prov: 260

Full inträngning
97 %

Miss
3 %

Under år 2007 tog SP ut nära 2 000 tvärsnittsprov på 
sågat/hyvlat virke som impregnerats med vattenlösliga 
medel. Som framgår av nedanstående fi gurer är det gläd-
jande att kunna redovisa att andelen missar för CCP-im-
pregnerat trä än en gång endast var 3 %. Ett betydligt 
sämre resultat gäller dock för de kopparbaserade medlen 
som ökade andelen missar från 8 % år 2006 till fjolårets 
11 %. Denna utveckling går tvärt emot vår gemensamma 
målsättning att få ned andelen missar till max 5 %. Här 
måste kvalitetshöjande åtgärder snarast vidtas, för att i 
första hand inte äventyra branschens 20-årsgaranti. 

Som bekant tar vi ut ett antal tvärsnittsprov (normalt 
13 eller 20 st) per företag och träskyddsmedel. Denna 
provtagning bildar i sin tur en provenhet. Av de 131 
provenheter vi kontrollerade beträffande inträngningen 
av de vattenlösliga medlen så var fördelningen som följer 
(parentesen avser 2006 års resultat).

• Provenheter med 100 % inträngning: 45 % (70)
• Provenheter med några få missar: 45 % (21)
• Provenheter som var underkända enligt NTRs regler: 

9 % (9) 

Antal prov: 1 639

Full inträngning
89 %

Miss
11 %



Sammanställning av inträngningsresultat fördelat på olika
 träskyddsmedel/sortiment uttagna 2006 och 2007
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 Antal
  tvärsnitts-  
 Miss prov

  3 % 247

  3 % 260

10 % 296

  8 % 325

18 % 431

14 % 357

  8 %       912

  8 %       986

  7 % 251

15 % 181

Full inträngning 97 %

Full inträngning 97 %

Celcure AC 800

Full inträngning 90 %

Full inträngning 92 %

Tanalith E-7

Full inträngning 82 %

Full inträngning 86 %

Wolmanit CX-8

Full inträngning 92 %

Full inträngning 92%

Stängselstolpar (CCP och Cu-medel)

Full inträngning 93 %

Full inträngning 85 %
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Sammanställning över antalet utfärdade certifi kat
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Vid årsskiftet 2007/2008 hade vi 115 gällande certifi kat. 
Nedan följer en sammanställning baserad på olika trä-
skyddsklasser och -medelstyper. Som framgår av nedan-
stående fi gur så fi nns det inte längre några gällande cer-
tifi kat för det gamla universalmedlet CCA. Förutom att 

medelstypen CCP tappat något har det inte skett några 
dramatiska förändringar under 2007. Utöver nedanståen-
de sammanställning fanns det också ett certifi kat utfärdat 
för Wolmanit CX-8 i träskyddsklass B.
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Träskyddslitteratur

Informationsblad om missfärgande svamp på 
impregnerat trä fi nns på fl era språk
SP Träteks informationsblad om missfärgande svamp på 
impregnerat trä har fått stor spridning i impregnerings-
industrin. Förutom på svenska fi nns det utgivet på nor-
ska, engelska, franska och tyska. Under 2008 har också 
tillkommit en version på polska. Denna fi nns endast ut-
given som pdf-fi l, som kan levereras med e-post till den 
som så önskar. V v kontakta SP Trätek, Eva Lindqvist, 
010-516 62 12 om Ert företag har behov av dessa infor-
mationsblad.

Rapport från fältförsök 1
SP Träteks s k stapelbäddsförsök, som fi nns utsatt i Bor-
ås och i Hilo på Hawaii, har avrapporterats efter 5 års 
exponering, vilket meddelades redan i förra numret av 
Träskyddsnytt. Försöket, se fi gur nedan, visar att av de   
s k alternativa, beständiga materialen är det bara acetyle-
rat trä (= kemiskt modifi erat) som beständighetsmässigt 
kan mäta sig med det tryckimpregnerade träet. Värmebe-

Rapport från fältförsök 2
Träskyddsinstitutet har gett ut en uppdaterad revisions-
rapport från SLUs fältförsök i Simlångsdalen. Rapporten 
har sammanställts av Östen Bergman och Nasko Terziev 
och heter ”Fältförsök med träskyddsmedel. 2006 års re-
vision”, Träskyddsinstitutets meddelande nr 186.

Rapporten kan beställas från Träskyddsinstitutet. V v 
kontakta UllaBritt Kronberg, tel 08-791 23 60.

Figuren visar 
rötindex för det 
nedersta lagret i 
stapeln för prover-
na i Hilo efter 3, 4 
och 5 års expone-
ring.  HT betyder 
värmebehandlat. 
Powerwood är en 
impregnering med 
en plastprodukt.

handlat trä klarar sig hyfsat ovan mark men kan inte an-
vändas i mark. Kärnved av lärk har hittills klarat sig bäst 
av de obehandlade träslagen, något bättre än kärnved av 
ek och furu.

Rapporten heter ”Durability of some alternatives to 
preservative-treated wood”.

Progress report 2: ”Results from fi eld tests after 5 ye-
ars’ exposure” har utgivits av IRG Secretariat med num-
mer IRG/WP 07-30442. Den kan fås från IRG Secreta-
riat. Kontakta Jöran Jermer, 08-10 14 53.



Kalendern

20-22 april COST Action E37, möte, Heraklion, Kreta
19-24 april Skogsnäringsveckan, Stockholm
24 april Svenska Träskyddsföreningens årsmöte, Stockholm
24 april Nordiska Träskyddsrådets föreningsstämma, Stockholm
25-29 maj IRG (The International Research Group on Wood Protection), 39th Annual Meeting, Istanbul, 

Turkiet
10-13 september Nordiska Träskyddsdagar, Stenungsund
6-7 november SP Träteks /Träskyddsföreningens Temadagar om träskydd, Borås
19-20 november CEN/TC 38 möte om standardisering på träskydds- och 
 beständighetsområdet, Paris
Vill du veta mer om någon av de aktuella aktiviteterna, v v kontakta Jöran Jermer, 010-516 56 03.

 

Med vårhälsningar från 
SP Träteks träskyddsgäng
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Nordiska Träskyddsdagar 2008

Träskyddsföreningen har tagit över stafettpinnen för ar-
rangemangen av de Nordiska Träskyddsdagarna. De går 
av stapeln den 10-13 september, och plats för evene-
manget är Stenungsbaden i det vackra Bohuslän.

Efter fjolårets misslyckade försök att ordna Träskydds-
dagarna i Stavanger, så hoppas Mikael Westin på Före-
ningen att tidpunkten ligger rätt i år och att det skall gå 
att få ihop ett intressant program. Förhoppningen är att 

kunna väcka liv i det på senare tid alltmer avtagande 
nordiska samarbetet och informationsutbytet och åter 
locka den nordiska träskyddsindustrin till detta fi na tra-
ditionella arrangemang som första gången ordnades 1971 
i Nordiska Träskyddsrådets regi.

Mera information om Träskyddsdagarna kommer un-
der våren genom Träskyddsföreningens försorg, men 
boka dagarna redan nu!


