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Abstract 
 
Wood in outdoor constructions – expectations of service 
life 
 
Wood is traditionally used in indoor as well as outdoor applications. However, wood is 
easily attacked by wood degrading micro-organisms in damp situations and the service 
life is heavily affected by construction design, choice of wood species and wood 
treatment. 
 
For most constructions there is an expected service life. The expectations concerning 
wooden constructions and what kind of wood is chosen to fulfil the expectations is not 
very well known. To increase the knowledge about professionals’ as well as house 
owners’ expectations of the service life of outdoor wooden constructions an inquiry was 
carried out. In addition a literature survey was made. 
 
According to the literature survey there are requirements of service life for all building 
materials, including wood, following the European Construction Products Directive, 
CPD. All materials permanently included in a construction shall have a declaration of 
service life. Standards and standardized products become more and more important. 
 
For the DIY builder there is very little written about durability of wood. In principle, he 
only learns that a well designed wooden construction will last for a long time. 
 
The inquiry showed that many private house owners expect wood to last for long time 
even in outdoor conditions. About 25 % thought that a service life between 10 and 20 
years was sufficient while more than 40 % wanted the constructions to last for more than 
40 years. 
 
The professional builders require service lives of load-bearing wooden constructions 
according to the CPD. For non-structural constructions the majority of the professionals 
found 30 years an acceptable service life.  
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Förord 
 
Långtidsegenskaper och beständighet hos byggnadsmaterial är ett centralt område inom 
byggnadsforskningen. För trämaterial är beständighetsfrågorna av särskild vikt på grund 
av risken för biologisk nedbrytning i fuktig miljö. Emellertid saknas relevanta 
provningsmetoder framför allt för att bedöma beständigheten ovan mark. Användningen 
av trä i utsatta miljöer bygger därför till stor del på erfarenheter eller förhoppningar. 
Under senare hälften av 1900-talet har impregnering med träskyddsmedel förändrat 
möjligheten att använda trä utomhus. Inte bara stolpar och sliprar utan även ”trä i 
trädgården” har i stor utsträckning impregnerats med olika typer av träskyddsmedel för 
skydd mot nedbrytning av rötsvampar och därmed fått en förlängd brukstid. Moderna 
miljökrav har emellertid begränsat användningen av de mest effektiva träskyddsmedlen 
och ”miljövänligare” alternativ har lanserats samtidigt som det allt oftare påstås att 
impregnerat trä håller onödigt länge. En samlad bild av krav och förväntningar på 
brukstiden för trä i utomhusmiljöer har emellertid saknats. 
 
SP har med finansiering från Träforsk, nuvarande Föreningen Svenskt Trä, genomfört en 
studie rörande krav och förväntningar vad gäller livslängden (brukstiden) för trä i 
utomhusmiljöer. Arbetet har omfattat en litteraturstudie samt två enkätundersökningar, en 
till villa- och fritidshusägare, samt en till fastighetsförvaltare, projektörer, arkitekter, 
konsulter och kommuner. 
 
Projektet har utförts på SP av Jöran Jermer (projektledare) och Marie-Louise Edlund. Till 
projektet har knutits en referensgrupp bestående av Per Bergkvist, Svenskt Trä, Jan 
Ekstedt, Trätek och Kai Ödeen, KTH. 
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Sammanfattning 
 
Trä används traditionellt för konstruktioner såväl inomhus som utomhus. Då trä i fuktiga 
miljöer lätt angrips av vednedbrytande mikroorganismer blir livslängden avhängig av 
konstruktionens utformning, val av trä och eventuell behandling. 
 
För de flesta konstruktioner finns en beräknad eller förväntad livslängd. Hur dessa 
förväntningar utfaller vad gäller trä och vilken typ av trä man väljer för att uppnå dessa 
förväntningar är föga känt varför en attitydundersökning har genomförts bland husägare, 
byggbolag, myndigheter m fl. Dessutom har en litteraturgenomgång gjorts rörande 
förväntade livslängder hos trä i olika konstruktioner. 
 
Litteraturstudien visar att för byggnadsmaterial, inklusive trä, finns klara beständighets-
krav i EUs Byggproduktdirektiv. Material och produkter som varaktigt monteras i en 
byggnad skall kunna livslängddeklareras för den avsedda användningen. Standarder och 
standardiserade produktprovningsmetoder liksom specifikationer blir därmed allt 
viktigare. Boverket har implementerat Byggproduktdirektivet i sina konstruktionsregler. 
För icke bärande konstruktionsdelar, t ex fasader, anger byggherren kraven på livslängd.  
 
För ”fritidsbyggaren” finns väldigt lite att hämta ur litteraturen vad gäller olika 
träkonstruktioners livslängd. I princip får han endast veta att en rätt utförd konstruktion 
håller länge. 
 
Även i den vetenskapliga litteraturen behandlas beständigheten hos olika träslag och med 
olika behandlingar endast i relativa termer beroende på att det ännu inte finns några 
funktionsrelaterade provningsmetoder för trä. 
 
Många villa- eller fritidshusägare har höga förväntningar på livslängden för 
träkonstruktioner utomhus. Drygt 25 % tycker att en livslängd på 10-20 år är tillräcklig 
medan ca 40 % anser att utomhuskonstruktioner skall hålla 40 år eller mer. Ca 30 % av de 
tillfrågade kunde tänka sig en nykonstruktion uppförd i målat trä och lika många skulle 
välja tryckimpregnerat trä.  
 
Projektörer, byggare och förvaltare ställer krav på livslängden för husfasader på 50 år, 
dvs den livslängd som i råden till Boverkets konstruktionsregler anges för bärande 
byggnadsdelar som är åtkomliga för inspektion och underhåll. Däremot ansåg majoriteten 
av de svarande att 30 år eller mer räcker för övriga utomhuskonstruktioner. Om dessa 
krav eller förväntningar bygger på ekonomiska överväganden eller erfarenheter av 
livslängder för utomhuskonstruktioner framgick inte i denna undersökning. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Långtidsegenskaper och livslängdsbedömning hos byggnadsmaterial är ett centralt 
område inom dagens internationella byggnadsforskning. För trä och träbaserade material 
är beständighetsfrågorna av särskild vikt genom risken för biologisk nedbrytning. I första 
hand är det därvid angrepp av rötsvampar som avses i Sverige och övriga nordiska länder. 
 
För att förbättra träets beständighet, där konstruktionstekniska lösningar inte kan skydda 
träet från sådana fuktnivåer som är förutsättningen för rötangrepp, kan kemiskt träskydd 
väljas. Under de senaste åren har dock kemiskt träskydd ofta blivit ifrågasatt, inte direkt 
av de breda konsumentlagren, men väl av myndigheter, massmedia samt av företrädare 
för bygg- och träsektorerna. Myndigheterna har t ex infört olika restriktioner när det 
gäller användningen av impregnerat trä. Från bygg- och trähåll anses allt oftare 
användningen av kemiskt behandlat trä som oförenligt med ett ”miljöanpassat” byggande. 
 
Mot denna bakgrund kan man urskilja följande tendenser i träanvändningen där en ökad 
beständighet hos den aktuella träkonstruktionen är önskvärd eller nödvändig: 
 
• Nya typer av ”miljöanpassade” träskyddsmedel utan innehåll av krom och arsenik har 

börjat användas sedan 5-6 år tillbaka. 
• Ökad användning av träslag som anses ha hög naturlig beständighet framför allt 

kärnved av lärk, men även kärnved av furu och ek. 
 
Dessutom diskuteras alternativa ”miljövänliga” sätt att tillföra beständighet som 
värmebehandling och kemisk modifiering. Inget av dessa alternativ finns dock ännu i 
praktisk användning i Sverige. Värmebehandling har däremot under 1999 och 2000 fått 
ett kommersiellt genombrott i Finland. 
 
I de diskussioner som förevarit i samband med införandet av restriktioner mot olika 
träskyddsmedel, bl a de s k CCA-medlen (koppar, krom och arsenik) samt kreosot, och 
när det gäller introduktion och marknadsföring av alternativa produkter har sagts att vi 
inte behöver träkonstruktioner utomhus med brukstider över 15-20 år. Detta bl a mot 
bakgrund av att de nya alternativen i provningar ofta uppvisar en många gånger väsentligt 
lägre träskyddande effekt än de traditionella träskyddsmedlen. Varför skall vi ha 
träkonstruktioner som är behandlade med kemikalier, som visserligen är mycket effektiva 
men som ifrågasätts från miljösynpunkt, när vi av andra orsaker, t ex slitage och utseende 
(Preston 1994) byter ut konstruktionerna redan efter 5-10 år? Där vi har höga krav på 
beständighet kan f ö andra material än trä användas, hävdas ibland också. 
 
Beständighetsförbättrande åtgärder bör stå i rimlig proportion till den aktuella 
konstruktionens förväntade brukstid. Men vilka krav/önskemål finns det egentligen? 
Kraven/önskemålen varierar beroende på vilken typ av konstruktion man talar om och 
vem som äger eller ansvarar för konstruktionen i fråga.  
 
 
1.2  Målsättning 
 
Målsättningen med projektet har varit  
 
• att utreda vilka krav på träkonstruktioners livslängd som finns i byggnormer och 

andra auktoritativa dokument, 
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• att ge en uppfattning om vad villa- och fritidshusägare respektive projektörer, 
byggare och förvaltare har för krav/förväntningar när det gäller livslängden hos 
träkonstruktioner utomhus. 

 
För villa- och fritidshusägarna har projektet dessutom syftat till att undersöka vilken typ 
av behandling man företrädesvis använder och, vid nybyggnation, kan tänka sig använda 
till träkonstruktioner utomhus, skälen till utbyten samt varför man kan tänka sig att 
använda/inte använda impregnerat trä.  
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2 Genomförande 
 
2.1 Inledning 
 
Projektet genomfördes i tre delar: 

- litteraturstudie omfattande byggnormer och motsvarande, standarder, FoU-
litteratur, handböcker, tidskrifter o dyl, 

- enkät till villa- och fritidshusägare, 
- enkät till projektörer/förvaltare av fastigheter samt kommuner 

 
2.2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien syftade till att utreda vilka eventuella krav det finns i byggnormer och 
andra myndighetsskrifter när det gäller brukstid hos olika träkonstruktioner. Den har även 
omfattat andra auktoritativa dokument, t ex standarder, handböcker samt annan litteratur 
t ex byggråd, tidskriftsartiklar, forskningsrapporter mm. Den litteratur som gåtts igenom 
redovisas i en förteckning i slutet av rapporten. 
 
2.3 Enkät till villa- och fritidshusägare 
 
En intervjuundersökning utfördes bland 1000 slumpmässigt utvalda svenska villa- och 
fritidshusägare (ägare helt eller delvis) över 18 år. Undersökningen gjordes som 
telefonintervjuer (CATI, Computer Aided Telephone Interviews) på kvällstid av Sifo 
Research and Consulting under perioden 6-22 juni 2000. Två av intervjuerna visade sig 
vid efterkontroll inte vara kvalitetsmässigt acceptabla och exkluderades från 
undersökningen.  
 
Enkäten kartlade inledningsvis åldern på de intervjuade samt hur länge de varit villa-/ 
fritidshusägare. Resultatet av denna kartläggning redovisas i figur 1. 
 
  

 
 
Figur 1. Tid som husägare - fördelat på olika åldersgrupper. 
 

Åldersfördelning hos husägare

0

50

100

150

200

250

25-35 36-45 46-55 56-65 65+
Ålder hos husägare, år

A
nt

al

0-2 3-6 7-15 16+
Tid som husägare, år



10 
 
 
 
 

Därefter ställdes frågan: 
 
• Finns det idag på Din fastighet någon byggnadskonstruktion i utemiljö som är gjord 

av trä? Jag menar då inte själva huvudbyggnaden. Det kan t ex vara en carport, en 
sandlåda, en altan eller en yttertrappa o s v 

 
för att undersöka om de intervjuade hade någon konstruktion av trä utomhus. 
 
För att kartlägga vilken typ av trä eller behandling som använts ställdes följande fyra 
frågor: 
 
• Är det någon eller flera av dessa konstruktioner som helt eller delvis är gjorda av 

tryckimpregnerat trä? Med tryckimpregnerat trä menar vi industriellt tillverkat och 
behandlat trä, dvs inte behandling med färg, Cuprinol eller olja etc som Du eller 
någon annan gjort själv. 

• Är det någon eller flera av dessa konstruktioner som helt eller delvis är gjorda av 
lärkträ? 

• Är det någon eller flera av dessa konstruktioner som helt eller delvis är gjorda av 
annat trä, än tryckimpregnerat eller lärkträ, och som sedan har ytbehandlats genom 
målning, lasering, träolja etc? 

• Är det någon eller flera av dessa konstruktioner som helt eller delvis är gjorda av 
annat trä, än tryckimpregnerat eller lärkträ, och som sedan inte har ytbehandlats alls? 

 
Dessa frågor följdes av enkätens huvudfråga: 
 
• Rent generellt, hur många år tycker Du att en byggnadskonstruktion i trä bör hålla 

och fungera i en utemiljö? 
 
För att undersöka av vilka orsaker villa-/ fritidshusägare byter ut en träkonstruktion i 
utemiljön så ställdes frågan: 
 
• Föreställ Dig en byggnadskonstruktion i trä i utemiljön på Din fastighet som Du på 

något sätt vill byta ut. Rent generellt, vilket av dessa 4 påståenden (angripen av röta; 
mekaniskt skadad; utseende tilltalar mig inte längre; stil/design är omodern) passar då 
bäst med Din uppfattning om vad som sannolikt är orsaken till bytet? 

 
Eftersom bl a lärkträ på senare tid lanserats som ett ”miljövänligt” alternativ till 
impregnerat trä, så fick de intervjuade svara på följande frågor när det gäller materialval 
för en eventuell nybyggnation av en träkonstruktion utomhus: 
 
• Är det troligt att Du inom en 5-årsperiod på Din egen fastighet själv kommer att 

bygga, eller låta bygga, en konstruktion i utemiljön som är gjord av trä? 
• Vilket eller vilka av dessa fyra sorters trä kan Du tänka Dig att använda? 

(Tryckimpregnerat trä; lärkträ; oimpregnerat trä som sedan ytbehandlats med färg, 
lasyr, träolja etc; oimpregnerat trä som sedan inte ytbehandlas alls). 

 
Som följdfrågor till den förra ställdes följande frågor för att få reda på skälen till varför 
impregnerat trä kunde tänkas respektive inte kunde tänkas att användas: 
 
• Du svarade innan att Du kan tänka Dig att använda tryckimpregnerat trä. Varför? 
• Du svarade innan att Du inte kan tänka Dig att använda tryckimpregnerat trä. Varför? 
 
På båda dessa frågor fick de intervjuade ge spontana svar som sedan grupperades i efter 
olika huvudsakliga skäl. 
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De intervjuade fick avslutningsvis svara på en fråga om vad de anser om livslängden på 
impregnerat trä: 
 
• Anser Du att tryckimpregnerat trä generellt håller i onödigt många år, i ett lagom 

antal år eller borde det hålla i fler år än det gör? 
 
Av de sammanlagt 998 villa- och/eller fritidshusägare som ingick i intervjuunder-
sökningen hade 530 (53 %) varit husägare 16 år eller mer, medan medelvärdet för 
ägandet låg på 7,4 år.  
 
 
2.4 Enkät till projektörer, byggare och förvaltare 
 
Denna del av studien syftade till att kartlägga vilka krav professionella projektörer, 
byggare och förvaltare ställer på beständigheten hos trä utomhus och hur man uppnår 
kraven. Frågorna avsåg dels fasadmaterial dels övriga utomhuskonstruktioner och lydde: 
 
• Vilka krav på livslängd har Du för virke utomhus? 
- Fasader 
…...år 
- Huskompletteringar som balkonger, ”trä i trädgården”, carport, bullerplank, spänger, 
broar, fågeltorn, stängselstolpar…. 
……år 
 
• Vilka trämaterial väljs för att kraven skall uppnås? 
 
Fasader  Övrigt 
 Obehandlad gran  ٱ  Obehandlad gran  ٱ
 Obehandlad furu  ٱ  Obehandlad furu  ٱ
 Målat trä  ٱ  Målat trä  ٱ
 Impregnerat trä  ٱ Impregnerat trä  ٱ
 Lärk  ٱ  Lärk  ٱ
Annat……. . Annat…….. 
 
Denna enkätundersökning genomfördes av SP och skickades ut via e-post eller vanlig 
post till 292 kommuner, 15 byggare/förvaltare, 8 industrier, 5 konsultföretag/arkitekt-
kontor samt 3 branschorganisationer. Totalt inkom 55 svar, varav 38 från olika 
kommuner.  
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3 Resultat 
 
3.1 Litteraturstudien 
 
Byggnormer och myndighetsföreskrifter 
De övergripande kraven för beständigheten för konstruktioner ställs i det europeiska 
Byggproduktdirektivet, BPD (European Commission 1989). Dessa är funktionsbaserade 
och lämnar till producenten att visa att produkter och ingående material uppfyller 
funktionskraven under konstruktionens planerade brukstid, i regel bestämd av 
byggherren. Sex s k väsentliga egenskaper skall uppfyllas under en byggnads avsedda 
livslängd (working life) enligt BPD. Detta får till följd att material och produkter som 
varaktigt monteras i en byggnad skall kunna livslängddeklareras för den avsedda 
användningen. Standarder och standardiserade produktprovningsmetoder liksom 
specifikationer blir därmed allt viktigare. Produktstandarder inom CEN kommer att 
behöva kompletteras med metoder för provning och deklaration; ett tidsödande arbete 
som har påbörjats. Inom ISO (ISO TC59/SC14, Design Life) pågår standardisering bl a i 
syfte att stödja projektörens arbete med att livslängdsplanera byggnader. Materialsektorer 
som kan gå samman och tidigt visa att material och produkter uppfyller kraven i 
Byggproduktdirektivet har här en konkurrensfördel.  
 
För sammansatta, innovativa eller ”smala” produkter där standarder inte ännu finns eller 
kommer att finnas gäller de regler för tekniska specifikationer som överenskommits inom 
EOTA (European Organisation for Technical Approvals). EOTA har utarbetat en guide 
(EOTA 1996) för hur långtidsegenskaperna inom detta område skall värderas och 
deklareras. 
 
Boverkets konstruktionsregler, BKR (Boverket 1999) är en implementering av 
Byggproduktdirektivet i Sverige. 
 
I BKR anges för beständigheten i bärande konstruktioner att byggnadsdelar och material 
skall antingen vara beständiga eller kunna skyddas och underhållas så att kraven i 
brottgräns- och bruksgränstillstånd uppfylls under byggnadens livslängd. I råden till 
beständighetskraven sägs att ”om inte annat kan påvisas vara riktigare bör den 
dimensionerande livslängden för konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 väljas till minst 
50 år för byggnadsdelar som är åtkomliga för inspektion och underhåll och 100 år för 
byggnadsdelar som inte är åtkomliga för inspektion och underhåll”. För träkonstruktioner 
finns utöver de allmänna kraven även krav på att de skall utformas så att skadliga angrepp 
av röta och virkesförstörande insekter förhindras. 
 
 
Säkerhetsklasser enligt BKR  
Med hänsyn till omfattning av de personskador som kan befaras uppkomma vid 
brott i en byggnadsdel skall denna hänföras till någon av följande 
säkerhetsklasser: 
- säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador, 
- säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador, 
- säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador. 
 
Krav på fasadmaterial och andra icke bärande byggnadsdelar ställs inte i BKR utan i 
dessa fall är det byggherren som ställer kraven. 
 
I tidigare byggnormer var kraven liknande de som återfinns i BKR. I SBN 1975 
föreskrivs i allmänna krav att ”Träkonstruktioner och däri ingående förbindningar 
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anordnas så att beständigheten och säkerheten mot brott blir betryggande med hänsyn till 
förekommande laster och andra påverkningar under avsedd användningstid. Trävirke och 
andra träprodukter skyddas mot röta och insektsangrepp”. I konstruktionsdelar som inte 
kan skyddas på konstruktionsteknisk väg godtas kemiskt träskydd. 
 
För broar för det statliga vägnätet gäller Bro 94 där man ännu inte implementerat BPD. I 
Bro 94 del 1 (1999 (1)), Allmänt, beskrivs endast krav för träbroar med en teknisk 
livslängd på 40 år. Längre teknisk livslängd har inte beskrivits ”då träskyddets 
miljömässiga konsekvenser har prioriterats framför de tekniska kraven”. I Bro 94 del 5 
(1999 (2)) behandlas stål- trä- och aluminiumkonstruktioner. Här anges att 
konstruktionsdelar av trä skall skyddas mot angrepp av röta och virkesförstörande 
insekter enligt SS 05 61 10, (numera NTR Dokument nr 1: 1998) klass A. 
Träskyddsmedlen får inte innehålla krom, arsenik eller kreosot. Enligt Bro 94 kan 
brobaneplattor med isolering och beläggning utformas av oimpregnerad gran. Undersidan 
bör då behandlas med ett målningssystem med 1-2 strykningar med lasyr och 2 
strykningar med täcklasyr. 
 
Allmänna råd 
I anslutning till gällande byggnormer har Svensk Byggtjänst givit ut allmänna råd med 
exempel på hur kraven i normerna skall uppfyllas. I Hus AMA 98 anges att om 
skyddsimpregnering skall utföras skall det göras med krom- och arsenikfria medel enligt 
de nordiska reglerna i NTR Dokument nr 1-3. 
 
Även i tidigare versioner av råd och anvisningar till Hus AMA (RA83) rekommenderades 
i första hand konstruktionstekniskt träskydd medan impregnerat virke kunde användas i 
de fall konstruktionen inte gavs godtagbar beständighet genom konstruktionstekniskt 
träskydd eller av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. Om impregnerat trä användes 
skulle träskyddsklass och, i särskilda fall, träskyddsmedel anges. 
 
Standarder 
Beständigheten hos olika träslag klassificeras enligt EN 350-2 i en femgradig skala 
(CEN 1994). Den klassificering som görs i EN 350-2 är baserad på provningar av 
kärnved av de olika träslagen. Beständigheten anges inte i år utan i relativa termer enligt 
nedan. Splintved av samtliga träslag klassificeras i beständighetsklass 5. 
 
Beständighetsklasser enligt EN 350-2 
Beständighetsklass Beskrivning Exempel* 

1 Mycket beständig Teak 
2 Beständig Ek, tuja 
3 Moderat beständig Valnöt 
4 Något beständig Gran, alm 
5 Icke beständig Bok, asp, al, björk 

*Kärna av furu och lärk återfinns i klass 3 – 4 
 
Det är endast kärnveden som klassificeras, då splintved generellt anses obeständig hos de 
flesta träslag. Tidigare angavs beständigheten i varaktighet hos kärnveden i markkontakt 
där mycket beständig motsvarades av en varaktighet >25 år, beständig 15 – 25 år, 
moderat beständig 10 – 15 år, icke beständig 5 - 10 år, och mycket dåligt beständig <5 år 
(Purslow 1976). 
 
Handböcker, tidskrifter, broschyrer 
Förväntningar på livslängden hos trä i utomhusmiljöer beskrivs ofta i mycket svepande 
ordalag i de flesta böcker och artiklar. ”Riktigt utförda träfasader har stor livslängd, även 
om de inte underhålls på rätt sätt” (Träinformation 1977), ”Med träfasader kan man 
åstadkomma de mest varierande utformningar och med riktigt utförande även 
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beständighet och ekonomi väl i klass med alternativa fasadmaterial” (Trätek 1999), ”Trä 
[i fasader] tycks kunna hålla nästan hur länge som helst bara det behandlas riktigt och får 
torka ut ordentligt efter genomvätning” (Hemgren 1991), ”Detta mot svampar och 
insekter resistenta [gotlandsfuru] kärnvirke har i generationer varit uppskattat vid 
byggande och snickeri” (Gross 1998).  
 
Dahlgren et al (1996) anger att furukärna är mycket beständig och har lång hållbarhet 
medan granvirket inte är beständigt mot röta. ”Senvuxet, moget och kådrikt virke är 
motståndskraftigt mot röta” (Wallin 1999). ”Stängselstolpar bör vara av senvuxen gran 
eller av en som är motståndskraftigare mot röta” (Thurell 1977). 
 
Riksantikvarieämbetet (Antell 1991) menar att virket var bättre förr när endast fullmoget 
virke med stor kärnvedsandel avverkades, virket hade tätare årsringar och fick ”mogna” 
under ett till två år innan det användes. Uppfattningar om virket förr och nu diskuteras i 
en artikel av Nilsson (1989) som inte finner några belägg för att virket i sig har förändrats 
men att virkesvalet för olika konstruktioner kan vara annorlunda nu och att det kan ge 
konsumenten en missvisande uppfattning om dagens virke. 
 
Impregnering utvecklades ursprungligen för att förlänga brukstiden för stolpar och sliprar 
men under senare decennier har impregnerat trä även fått stor användning för ”trä i 
trädgården”, lekplatsutrustning mm. Varaktigheten hos impregnerat trä i markkontakt 
(klass A) har bedömts vara i storleksordningen fem gånger längre än för oimpregnerat trä 
och minst 30 år (Carling et al 1984; Jermer 1986; Edlund 1990). Andra källor anger en 
förlängd livslängd på 4-5 gånger vid impregnering (Klem 1972). ”Är [staket]stolparna av 
ek, som ytbehandlats med varm asfalttjära på den del som är under mark håller de ganska 
länge. Väljer man stolpar av tryckimpregnerat furuvirke klass A håller de ännu längre” 
(Mårtensson 1982). För fasader av impregnerat trä antas en varaktighet på 50 år utan 
underhåll medan laserat eller målat trä kräver ommålning vart 5-8 år med stora kostnader 
som följd (Riksbyggen 1964). Träspänger bestående av två parallella bräder 
sammanhållna av tvärslåar på undersidan var vanliga förr, ”en tradition värd att föra 
vidare särskilt som man genom att använda tryckimpregnerat virke kan få mycket större 
hållbarhet nu än förr” (Thurell 1977). Vid fönsterbyte rekommenderar Edén (1978) 
impregnerade fönster.  
 
”Ett vedtak av utvalt prima virke, kärnfullt och kådrikt stoppar sällan mer än 10-15 år. En 
arsenikimpregnering förlänger varaktigheten minst 3-4 gånger” (Gustafsson 1972). 
 
FoU-litteratur 
Beständigheten hos obehandlat och behandlat trä har provats i Sverige sedan 1940-talet 
och i samarbete med de övriga nordiska länderna sedan 1968. Stavar av dimensionen 
25x50x500 mm (tidigare 20x50x500 mm) används vid provningarna som utförs enligt en 
europeisk standard, EN 252 (CEN 1989). Beständigheten för samma träslag varierar 
mellan olika provfält men generellt kan man säga att obehandlade furusplintstavar döms 
ut efter 2 till 5 år, medan obehandlad kärna av furu håller en och en halv till två gånger så 
länge. Om virket impregneras blir livslängden beroende av medel och koncentration över 
30 år (Edlund 1998; Edlund och Bergman 2000). Även stolpar ingår i fältstudierna och 
här finner man att oimpregnerade stolpar har en livslängd mellan 4 och 6 år medan CCA-
impregnerade stolpar (CCA = träskyddsmedel innehållande koppar-, krom- och 
arsenikförening) med en upptagning av CCA motsvarande dagens klass A har en 
medellivslängd på 40 år eller mer (Bergman 1991). 
 
Beständigheten hos trä i ovanmarksituationer är svårare att bedöma. Här har 
konstruktionernas utförande större inverkan på livslängden liksom om konstruktionen är 
skyddad under tak, helt utsatt för väder och vind, i skuggig omgivning osv. 
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Kollmann (1951) anger att trä utomhus ovan mark har en fuktkvotsvariation mellan 13 
och 22 %. Ovan mark utan skydd skulle gran enligt samma källa få en livslängd mellan 
40 och 70 år, furu 40 till 85 och lärk 40 till 90 år, medan livslängden för samma träslag 
ovan mark under tak ökar med ca 50 %. Denna bedömning av Kollmann torde grunda sig 
på att trä utomhus endast exponeras för luftfuktighet och inte för regn och stämmer dåligt 
med praktiska erfarenheter av konstruktioner av trä i t ex bryggor, altandäck och trappor, 
där rötskador kan uppstå efter endast några år. 
 
Erfarenheter från praktiken 
De produktgrupper för vilka det finns bäst dokumentation över brukstiden är stolpar, 
sliprar och stängselstolpar. Den kan för obehandlade stolpar variera mellan 12 och 18 år 
medan impregnerade stolpar förväntas hålla i 30 – 50 år, kanske längre ( Edén 1954; 
Rennerfelt 1961; Rennerfelt 1962; Holmgren 1965). I äldre litteratur anges brukstiden för 
obehandlade stolpar till ca 5 år. En impregnering med kreosot kan förlänga livslängden 
till 30 år (Byggnadsstyrelsen 1927). 
 
Obehandlade stängselstolpar av furu beräknas ha en livslängd på 4 – 10 år medan en 
impregnerad stängselstolpe förväntas hålla 30 – 40 år (Rennerfelt 1962; Bergman 1991). 
Däremot förekommer uppgifter om att senvuxen gran (obehandlad) till stängselstolpar är 
speciellt rötbeständig och kan hålla upp till 100 år i norra Sverige (Norell 1996). 
 
Sliprar av obehandlad furu beräknas ha en livslängd på 10 – 12 år medan boksliprar 
förstörs på 3 – 4 år. Impregnerade boksliprar beräknas hålla 35 – 40 år medan 
impregnerade furusliprar byts ut efter 26 – 28 år på grund av mekanisk förslitning (Edén 
1954; Rennerfelt 1962; Bechgaard 1979). 
 
Det byggs även broar av såväl obehandlat som impregnerat trä (Träinformation 1996). 
”Rätt utförda och underhållna kan träbroar bestå i århundraden.” Emellertid visar en 
genomgång av 37000 träbroar i USA att vid en ålder på 30 år är det endast ett mindre 
antal som fortfarande har en tillfredsställande funktion (Kommunförbundet 1998).  

 

 
 
Figur 2. Gång- och cykelbro av trä över Gudöleden i södra Stockholm. Foto Kai Ödeen. 
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Övrig litteratur 
Kemikalieinspektionen (1998) införde 1992 restriktioner för användningen av trä 
impregnerat med krom och/eller arsenikbaserade medel så att detta trä i princip endast får 
användas i mark- och vattenkontakt eller i ”säkerhetsanordningar”. Trä impregnerat med 
andra medel får däremot användas i övriga konstruktioner i utsatta miljöer. 
 
Användningen av allt impregnerat trä ifrågasätts emellertid av vissa kommuner, 
byggbolag m fl och istället lanseras lärk, furukärna, vissa ”främmande träslag” samt 
behandlingar av våra inhemska träslag med ”miljövänliga” behandlingar som anses ge en 
tillräcklig beständighet för slutanvändningen. Byggbolag med miljöprofil bannlyser 
impregnerat trä och anger att ”Vi har använt flera träslag i huset. Det är viktigt att 
använda rätt träslag, olika typer av trä är bra på olika ställen, till exempel är balkongerna 
byggda av lärkträ som linoljats” (Brandt 1999). Det finns företag som ger 30 års garanti 
mot röta för sina fönster utförda av furukärna. (Dahlquist 1999) eller 10 års garanti för 
träfönster behandlade med Kinaolja (kinesisk träolja) (Björnstedt 1997). 
 
Kemikalieinspektionen föreslår som alternativ till impregnerat trä att man kan använda 
lärk till bryggor, altaner, tak, stolpar, fönster, järnvägssliprar och lekplatsutrustning. Ek 
skulle enligt samma källa kunna ersätta impregnerat trä klass A (markkontakt) i många 
fall och utländska träslag som teak och jarrah skulle kunna ersätta CCA-impregnerat trä. 
Kemikalieinspektionen redovisar ingen teknisk vetenskaplig dokumentation för att dessa 
alternativ ger samma beständighet som impregnerat trä. Någon diskussion om 
miljöaspekter på trä från regnskogsområden framförs inte heller i sammanhanget. 
 
Lärk framhålls som ett alternativ till impregnerat trä (Thorstensen 1999) med en 
beständighet 80 % längre än ek och 100 % längre än furu (Martinsson 1996). Trästolpar 
av lärk anges kunna angripas av rötsvamp redan efter 2 år men kan i medeltal förbli i gott 
skick i 15 år och i bästa fall 30 år (Martinsson 1996:2). Andra forskare hävdar att 
beständigheten är likvärdig med furukärnans (Nilsson 1996; CEN 1994). 
 
Även värmebehandlat trä lanseras som alternativ till impregnerat trä, dock ännu inte i 
Sverige. I en broschyr från det finska företaget Celloc anges att värmebehandlat trä får 6 
– 30 gånger längre beständighet än obehandlat trä. Stellac®Wood marknadsför 5 olika 
klasser av värmebehandlat trä där den bästa klassen enligt broschyren motsvarar en 
naturlig beständighet klass 1 enligt EN 350-2.  
 
Värmebehandlat trä produceras enligt olika processer med något olika resultat vad gäller 
slutproduktens hållfasthet och biologiska resistens. Flera forskare rekommenderar att 
värmebehandlat trä inte används i bärande konstruktioner eller i markkontakt (NTI et al 
2000). 
 
Kemisk modifiering av trä genom acetylering produceras kommersiellt i mycket liten 
skala i Holland (Aronsson 2001) medan det ännu inte används i Sverige. Mycket goda 
resultat vad gäller beständighet har dock uppnåtts vid fältförsök där acetylerat trä 
framställt vid Chalmers tekniska högskola visat samma beständighet som CCA-
impregnerat trä (Larsson Brelid, P 1998). 
 
3.2 Enkät till villa- och fritidshusägare 
 
Av de 998 tillfrågade hade 858 (86 %) någon utomhuskonstruktion i trä och det var inte 
någon skillnad om man hade varit husägare kortare eller längre tid. Såväl obehandlat, 
ytbehandlat som tryckimpregnerat trä förekom, med tydlig dominans för ytbehandlat och 
impregnerat trä, se figur 3.  
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Figur 3. Trä i befintliga konstruktioner utomhus hos villa- och fritidshusägare. 
 
Samtliga 998 intervjuade svarade på frågan hur länge en utomhuskonstruktion bör hålla. 
Svaren varierade starkt, se figur 4. Det kan observeras att en förhållandevis stor grupp, 
406 (41 %) nöjer sig med en livslängd på upp till 20 år, medan 588 (59 %) önskar en 
livslängd på över 20 år. Närmare analys av data visar på en tydlig tendens att ju äldre de 
tillfrågade var desto längre ville de att konstruktionerna skulle hålla.  
 

 
Figur 4. Villa- och fritidhusägares förväntningar på livslängd för trä i utomhusmiljöer. 
 
 
Om en utomhuskonstruktion skulle bytas ut ansåg de flesta att orsaken sannolikt skulle 
vara att konstruktionen var angripen av röta, se figur 5.  
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Figur 5. Orsak till utbyte av träkonstruktion utomhus. 
 
 
389 av de tillfrågade (39 %) planerade att inom en 5-årsperiod uppföra en utomhus-
konstruktion av trä. Här kunde man se en tydlig tendens att ju yngre husägare desto större 
intresse för att bygga nytt. I åldersgruppen 25 till 45 år var det 210 stycken eller 60 % 
som planerade att bygga, medan endast 17 stycken eller 9 % av husägarna över 65 år hade 
sådana planer. På fråga om vilket trämaterial (obehandlat trä, ytbehandlat trä, lärk och 
impregnerat trä) de då kunde tänka sig att använda fick ytbehandlat och impregnerat trä 
de flesta svaren, se figur 6. Detta stämmer väl överens med användningen av olika 
trämaterial i befintliga utomhuskonstruktioner, se figur 3. Man kan dock förvänta sig en 
högre andel användning av lärk i nybyggnationer. 
 

 
Figur 6. Tänkbart val av trä vid uppförande av nya utomhuskonstruktioner. 
 
Attityden till impregnerat trä framgick ur svaren på ett antal frågor. De som svarat att de 
kunde tänka sig att använda impregnerat trä i frågan ovan, totalt 288 personer, fick ange 
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vilka fördelar de såg med impregnerat trä. Det framgår klart att den förlängda brukstiden 
var avgörande för hälften av de tillfrågade, figur 7. Svaren under rubriken ”Annat” döljer 
ett stort antal svar med positiva omdömen som 

- bra altanvirke 
- bra motståndskraft mot röta 
- det ruttnar annars 
- efter flera års erfarenhet ger det en trygghet till köparen  
- hållbart i alla väder 
- tål att vara ute, tål luften och vintern 
- passar till brygga 

 
men även några svar som antyder att man gärna använt lärk i stället: 

- får inte använda mina lärkträd som står på tomten för de är fridlysta. Lärkträ är 
bättre än tryckimpregnerat trä, 

- vissa konstruktioner lämpar sig bättre att använda denna sorts trä till och är kanske 
billigare än lärkträ. 

 
 

 
Figur 7. Orsak till val av impregnerat trä. Spontana svar gavs som sedan grupperades i  
kategorier enligt figuren. 
 
 
101 av de tillfrågade kunde inte tänka sig att använda impregnerat trä. Majoriteten av 
dessa hade svårt att precisera varför, se ”Annat” och ”Vet ej” i figur 8. ”Annat” döljer 
framför allt åsikter om att det inte behövs för den aktuella tillbyggnaden men även vissa 
andra svar 

- behövs inte i tillbyggnad av huset 
- passar inte i konstruktionen 
- det går inte att måla på 
- tycker inte om det 
- tycker om att använda färskt, torrt trä 

 
Endast 18 personer av de intervjuade angav miljöskäl som främsta anledning. 
 

Varför impregnerat trä?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Lång
livslängd

Prisvärt Lite
underhåll

Tycker om
utseendet

Annat Vet ej

A
nt

al
 s

va
r



20 
 
 
 
 

 
Figur 8. Orsak till varför impregnerat trä inte väljs. Spontana svar gavs som sedan 
grupperades i kategorier enligt figuren. 
 
 
En stor majoritet av de tillfrågade anser att impregnerat trä håller lagom många år eller att 
det borde hålla längre, se figur 9. Det är få som tycker att det håller onödigt många år. 
 
 
 
 

 
Figur 9. Villa- och fritidshusägares attityd till livslängd för impregnerat trä. 

Varför inte impregnerat trä?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Miljöskäl Tycker inte
om

utseendet

För dyrt Dålig
kvalitet

Annat Vet ej

A
nt

al
 s

va
r

 
Håller impregnerat trä lagom många år? 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

Onödigt många år Lagom många år Borde hålla
längre

Vet ej 

A
nt

al
 s

va
r 



21 
 
 
 
 

3.3 Enkät till projektörer, byggare och förvaltare 
 
Sammanlagt 55 svar inkom. Alla frågor upplevdes inte relevanta för alla svarande varför 
endast 47 svarade på frågan om förväntad livslängd för träfasader. Av dessa ansåg 33 
stycken, eller 70 % att en fasad skall hålla 50 år eller mer, figur 10, och 41 av de 
svarande, eller 87 %, ansåg att denna livslängd kan uppnås genom målning av en i övrigt 
obehandlad träfasad, se figur 11. Några svarande angav flera alternativ. 
 
 

 
 
Figur 10. Krav på livslängd för fasader. 
 
 
 

 
Figur 11. Val av trämaterial för att uppnå önskad livslängd på fasader. 
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För övriga utomhuskonstruktioner var den förväntade livslängden lägre. Av 47 svarande 
angav 26 stycken eller 54 % en livslängd på 30 år eller mer, figur 12, och för dessa 
konstruktioner användes främst impregnerat trä (79 %) med målat trä eller lärk som 
alternativ, se figur 13.  
 

 
Figur 12. Krav på livslängd för utomhuskonstruktioner annat än fasader. 
 
 

 
 
Figur 13. Val av trämaterial för andra utomhuskonstruktioner än fasader. 
 
För specialsortiment som stolpar angavs en förväntad livslängd på 40 – 50 år. 
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4 Slutsatser och diskussioner 
 
4.1 Litteraturstudien 
 
För byggnadsmaterial inklusive trä i bärande konstruktioner finns klara beständighetskrav 
i EUs Byggproduktdirektiv (BPD). Enligt BPD skall material och produkter som 
varaktigt monteras in i en byggnad kunna livslängddeklareras för den avsedda 
användningen. Detta krav har ännu inte kunnat tillämpas fullt ut för trä, då uppgifter 
saknas för trä och träprodukter. 
 
För icke bärande byggnadsdelar i trä och för utomhuskonstruktioner som ”trä i 
trädgården” finns inga myndighetskrav beträffande livslängden. Vägledning och 
erfarenhetsåterföring beträffande livslängden hos sådana konstruktioner lyser också i stort 
sett med sin frånvaro i litteraturen. I princip får man bara veta att en konstruktionstekniskt 
rätt utförd konstruktion håller länge. För riktigt impregnerat trä, dvs producerat enligt 
aktuella standarder, så anges ofta en väsentlig förlängning av livslängden, dock alltid 
uttryckt i relativa termer.  
 
Vägverket preciserar i bronormen Bro 94 en teknisk livslängd för träbroar på 40 år. För 
produkter som järnvägssliprar och ledningsstolpar finns inga specificerade krav på 
livslängd, men erfarenhetsmässigt brukar man för sliprar räkna med 25-30 år och för 
stolpar storleksordningen 40-50 år. 
 
Även i vetenskaplig litteratur behandlas beständigheten hos olika träslag och hos trä som 
tillförts beständighet på olika sätt, t ex genom impregnering, i relativa termer. Detta beror 
bl a på att det saknas funktionsrelaterade provningsmetoder för trä och att det naturligtvis 
är mycket svårt att ange en konkret minimilivslängd i en viss miljö. 
 
Alternativa material till impregnerat trä, som t ex kärnved av lärk och furu, linoljebehand-
ling mm, har sedan några år tillbaka tilldragit sig allt större intresse. De lanseras som 
”miljövänliga” sätt att få ökad livslängd hos träprodukter och -konstruktioner. Tillförlitlig 
dokumentation som bekräftar utsagor om hög beständighet i utsatta miljöer saknas 
emellertid. 
 
4.2  Enkäten till villa- och fritidshusägare 
 
Med tanke på den förhållandevis stora populationen som intervjuats, 998 personer, så kan 
svaren anses som väl representativa för svenska villa- och fritidshusägare. Enkätunder-
sökningen utfördes som telefonintervjuer under ca 5 minuter per intervju. Svaren är 
spontana och någon tid för eftertanke gavs således inte. Om detta påverkat svaren är svårt 
att avgöra. 
 
Enkäten visar att en majoritet (ca 60 %) av villa- och fritidshusägarna önskar en lång 
livslängd, dvs längre än 20 år, hos sina utomhuskonstruktioner i trä. Svarsfördelningen 
var emellertid något förvånande, då en stor grupp (ca 40 %) nöjde sig med en livslängd 
under 20 år och en annan stor grupp (drygt 25 %) önskade en livslängd på mer än 50 år.  
 
Härav kan man dra slutsatsen att för att trä skall kunna hålla sin ställning som bygg-
nadsmaterial för olika konstruktioner utomhus är det viktigt att kunna ändamålsanpassa 
beständigheten, i form av lämpliga konstruktionstekniska lösningar, användning av 
naturligt beständigt material eller kemiskt behandlat virke på sådant sätt att det behåller 
sin funktion under önskad tid.  
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Trots en omfattande negativ publicitet kring impregnerat trä under den senaste 25-
årsperioden, så kan man konstatera att villa- och fritidshusägarna hyser ett stort 
förtroende för detta material. Drygt 500 (>50 %) använder redan impregnerat trä i sina 
utekonstruktioner och vid en eventuell nybygg-nation så anges impregnerat trä, 
tillsammans med ytbehandlat trä som de i särklass mest tilltänkta materialen. 
 
Det är tveklöst så att utan det stora förtroendet hos villa- och fritidshusägarna för 
impregnerat trä så skulle basen för den svenska träskyddsindustrin försvinna. 
 
Tvärtemot vad som ofta sagts under senare år, är det rötskador på den aktuella 
konstruktionen och inte utseendet eller att den är omodern, som är det viktigaste skälet till 
att den byts ut.  
 
Enkäten visar att bland dem som avser att bygga en ny utomhuskonstruktion inom den 
närmaste femårsperioden så är det den långa livslängden samt litet underhållsbehov som 
är de viktigaste skälen till att man väljer impregnerat trä. Överraskande nog anser man 
inte att detta samtidigt gör materialet prisvärt. Något klart dominerande skäl varför man 
inte kan tänka sig att använda impregnerat trä kunde ej urskiljas. De flesta svaren 
klassificerades under ”Annat” och ”Vet ej”. Miljöskäl ansågs inte som särskilt viktigt, 
och endast 18 personer av de tillfrågade som var negativa till impregnerat trä bedömde 
detta vara den viktigaste orsaken att inte välja impregnerat trä.  
 
4.3 Enkäten till projektörer, byggare och förvaltare 
 
Den låga svarsfrekvensen, 17 %, medför att enkätens representativitet kan diskuteras. Av 
de inkomna svaren framgår emellertid att kraven på lång beständighet finns inom 
samtliga svarskategorier och att impregnerat trä används i viss utsträckning för att uppnå 
önskad beständighet. 
 
När det gäller trä i husfasader angavs i flertalet fall en livslängd på 50 år eller mer, dvs 
enligt vad som sägs om byggnadsdelar som är åtkomliga för inspektion och underhåll 
enligt råden till BKR. För andra utomhuskonstruktioner i trä ansåg en majoritet av de 
svarande att 30 år eller mer är tillräckligt. Om dessa krav eller förväntningar bygger på 
ekonomiska överväganden eller erfarenheter av livslängder hos olika utomhus-
konstruktioner framgår inte av undersökningen. 
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