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Förord
Föreliggande Guide är det första i sitt slag i Europa för utformning av träkonstruktioner med avseende 
på beständighet och livslängd. Guiden avser konstruktioner ovan mark med särskild inriktning på trä-
däck och fasadbeklädnader, två vanliga användningsområden för utomhusträ.

Tanken med Guiden är att man skall kunna dimensionera m h t beständighet på ungefär samma sätt som 
man dimensionerar bärande konstruktioner m h t hållfasthet, och den skall ses som ett första försök att 
utveckla ett praktiskt användbart verktyg för detta ändamål.

Vi är övertygade om att verktyget kan förbättras kontinuerligt genom erfarenhetsåterföring från praktisk 
tillämpning, och att den kan tjäna som ett diskussionsdokument i en process som vi hoppas kommer att 
leda fram till funktionsbaserad utformning av träkonstruktioner m h t beständighet.

Projektet initierades av The European Confederation of Woodworking Industries, CEI Bois, som en 
uppföljning till en förstudie om beständighet och livslängd hos trämaterial som gjordes inom ramen för 
CEI Bois’ satsning Building with Wood under 2007.

Finansiellt stöd från WoodWisdom-Net (www.woodwisdom.net), Building with Wood och lokala före-
tag har tacksamt mottagits. Ett stort tack riktas också till de forskare som medverkat i projektet. 

Reinhold Steinmaurer Jöran Jermer
Ordförande i WoodExters styrgrupp WoodExter koordinator

Tillägg till Förord till den svenska upplagan av Guiden

Förliggande Guide är en översättning av originalet på engelska och teknisk bearbetning för att anpassas 
till svenska förhållanden. Arbetet har delfinansierats av VINNOVA (Dnr 2011-03352).
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WoodExter organisation och finansiering
Denna Guide har utarbetats inom det europeiska samarbetsprojektet WoodExter 
(Service life and performance of exterior wood above ground) under 2008-2011.

WoodExter var ett samarbete mellan följande parter:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (koordinator)
LTH - Lunds Tekniska Högskola
BRE - Building Research Establishment, Storbritannien
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FCBA, Frankrike
HFA - Holzforschung Austria, Österrike
TUW – Technische Universität Wien, Österrike
Norsk Institutt for Skog og Landskap
Universität Göttingen, Tyskland
Universiteit Gent, Belgien

Projektets stöddes finansiellt av följande parter från industrin:

CEI-Bois och dess satning Building with Wood (industriell huvudfinansiär)
Svenska Träskyddsinstitutet
Södra Timber AB
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Författare

Följande personer har bidragit till utarbetandet av denna Guide:

Sven Thelandersson (samordnare), Tord Isaksson och Eva Frühwald, LTH 
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Sammanfattning
I denna rapport presenteras ett dimensioneringsverktyg för beständighet hos trä i utomhuskonstruktioner 
ovan mark, d v s användningsklass 3 enligt EN 335. Utgångspunkt för dimensioneringen är ett definierat 
gränstillstånd för initiering av röta under en referensperiod av 30 år. Initiering av röta definieras som 
bedömningsnivå 1 i EN 252. 

Den bakomliggande filosofin för dimensionering är att man bedömer klimatexponering av trät som en 
funktion av geografiskt läge, lokala exponeringsförhållanden, skydd mot nederbörd, avstånd till mark 
och detaljutformning. Exponeringen jämförs sedan med resistensen mot röta hos det valda materialet, 
och utfallet blir antingen att konstruktionen klarar eller inte klarar 30 års exponering utan att angripas 
av begynnande röta. 

Denna första version av Guiden avser främst tillämpningar för träfasader och trädäck. Data som inklu-
derats i Guiden har delvis tagits fram med hjälp av en s k dos-responsmodell för röta som tillämpats för 
att ta fram relativa värden för rötrisken mellan olika platser och mellan olika detaljlösningar. Andra delar 
av Guiden baseras på expertbedömningar och resultat från fältprovningar.

Guiden har verifierats genom ett antal rimlighetskontroller för verkliga situationer där livslängden är 
dokumenterad. Dessa visar att verktygets utfall överensstämmer relativt väl med dokumenterade er-
farenheter från praktiken. Ett särskilt utarbetat program i Excel gör den lätt att använda.

Vi tror att många konstruktörer, arkitekter och kvalificerade gör-det-självare kommer uppskatta ett verk-
tyg för dimensionering av beständighet som har likheter med andra dimensioneringsverktyg, t ex för 
hållfasthetsdimensionering. En fördel med verktyget är också att det fungerar som checklista för använ-
daren, som därmed görs uppmärksam på vikten av lämplig utformning och detaljlösningar (konstruktions-
tekniskt träskydd). Dessutom får man möjlighet att fundera över om förväntad livslängd hos konstruk-
tionen är rimlig och vilka konsekvenserna blir om den inte uppnås. 
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1. Inledning
Denna första Guide i sitt slag syftar till att ge praktiskt stöd för utformning av uteträkonstruktioner i 
ovan marktillämpning, dvs användningsklass 3 enligt EN 335 [1], med fokus på begränsning av risk för 
angrepp av röta. Risk för angrepp av missfärgande organismer behandlas inte. Guiden är särskilt inriktad 
på fasader och trädäck, se Figur 1. Två konkreta tillämpningsexempel på trädäck och fasader presenteras 
i bilaga. I en separat publikation [2] presenteras bakgrundsdokumentation till innehållet i denna Guide.

Dimensionering med hänsyn till livslängd baseras på ett klart definierat gränstillstånd, som i detta fall 
motsvaras av begynnande rötangrepp inom en referenslivslängd som förutsätts vara 30 år. Begynnande 
röta definieras som bedömningsnivå 1 enligt EN 252 [3]. Andra typer av gränstillstånd kan komma 
ifråga i framtiden, t ex en viss omfattning av röta, eller andra referenslivslängder.

Livslängden hos en träkonstruktion förutsätts vara beroende av:

a)  Exponering (geografiskt läge, lokalt klimat, skydd för nederbörd, avstånd från marken, detaljut-
formning (fuktfällor), användning och underhåll av ytbehandling) 

 
Exponeringen påverkas i första hand av den som projekterar konstruktionen och är oberoende av vilket 
material som används. 

b)  Resistens mot röta (materialegenskaper; olika material har olika resistens mot röta, t ex impregnerad 
furusplintved > lärkkärna> splintved av alla träslag)    

Resistensen mot röta påverkas i första hand av den som ansvarar för materialvalet. 

Dimensioneringen innebär att man bedömer klimatexponering och jämför denna med resistens hos 
det valda materialet. En vald lösning avseende konstruktionsutformning och materialval accepteras om
                         
Exponering ≤  Resistens

vilket matematiskt kan uttryckas på följande sätt:

 ISd = ISk · γd ≤ IRd (1)

där ISk  är ett karakteristiskt exponeringsindex, IRd  är materialets resistensindex och γd beror på konse-
kvensklass. Konsekvensklassen beaktar ekonomiska och säkerhetsmässiga  konsekvenser om gränstill-
ståndet uppnås inom den valda referenslivslängden. Om villkoret i ekv (1) uppfylls, anses konstruktionen 
vara utformningsmässigt korrekt, om ej, anses den inte korrekt utformad m h t rötskydd. 

Definitionerna av ISk and IRd baseras på följande referenstillstånd: 
• Exponeringstillstånd: fri exponering utomhus för nederbörd, fukt och olika temperaturer för ett hori-

sontellt träelement  utan fuktfällor används för att definiera ett basindex som beror av geografiskt läge. 

• Material: obehandlad gran (Picea abies) motsvarar IRd = 1,0

• Konsekvensklass  3 (högsta) motsvarar  γd = 1,0

Eftersom exponeringen i referensfallet (utan fuktfällor) är gynnsam för att undvika angrepp av röta, 
innebär andra exponeringar, där man har att räkna med andra detaljlösningar som ger upphov till fuktfällor, 
normalt ogynnsammare förhållanden. Detta beaktas genom olika exponeringsfaktorer som beskrivs i 
avsnitt 3 nedan. 
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Utvärdering av en särskild komponent eller detalj görs i följande steg:

1. Bestäm konsekvensklass och motsvarande  värde på γd 

2. Bestäm basindex IS0 för exponeringen beroende på  aktuellt geografiskt läge 
3. Bestäm en korrektionsfaktor för exponeringsindex för att beakta lokala klimatförhållanden (meso-/

mikroklimat). Faktorer av betydelse är konstruktionens läge i förhållande till dominerande vindrikt-
ning, terrängtopografi och grad av skydd från omgivande bebyggelse och vegetation. 

4. Bestäm korrektionsfaktorer för
 a) Regnskydd
 b) Avstånd från mark
 c) Detaljutformning av den aktuella komponenten 

 Steg 2-4 ger ett karakteristiskt värde ISk för exponeringsingsindex.

5. Välj material för att bestämma aktuellt värde för IRd 
6. Kontrollera om den valda utformningen uppfyller villkoret

ISd = γd · ISk ≤ IRd 

7. Om inte, ändra ingående värden i stegen 2, 3, 4 och 5. 

Faktorer som påverkar exponering och resistens beskrivs i följande avsnitt. 

Figur 1. Utformning av byggnad omfattande såväl träfasad som trädäck.
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2. Konsekvensklass
Val av konsekvensklass beror på hur allvarliga konsekvenserna kan bedömas bli om rötangrepp inträffar 
inom, i detta fall, 30 år. Respektive konsekvensklass motsvaras av en faktor γd som redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Säkerhetsfaktor γd som funktion av konsekvensklass

Konsekvensklass 

1.  Liten (t ex där det är acceptabelt och lätt att ersätta ett begränsat antal 
 komponenter i en konstruktion om röta uppkommer)  

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

3.  Stor (t ex om brott på bärande element innebär risk för människoliv)   

γd

0,8

0,9

1
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3. Exponeringsindex ISk
3.1 Allmänt

Exponeringsindex antas bero på 
• geografiskt läge 
• lokalt klimat
• graden av skydd mot regn
• avstånd till mark
• detaljutformning
• användning och underhåll av ytbehandling

Exponeringsindex bestäms genom 

ISk = ks1 · ks2 · ks3 · ks4 · IS0· ca (2)

där

IS0  = basindex beroende på makroklimat i aktuellt geografiskt läge 

ks1  = faktor som beskriver effekt av lokal klimatexponering (mesoklimat) 

ks2  = faktor som beskriver effekt av regnskydd 

ks3  = faktor som beskriver effekt av avstånd till mark  

ks4  = faktor som beskriver effekt av detaljutformning (risk för fuktfällor)

ca  = kalibreringsfaktor som bestäms genom verifiering mot dokumenterad erfarenhet och inspel från   
expertis

Exponeringsindex kan tolkas som ett mått på den kombinerade effekten av fukt- och temperaturförhållan-
den och hur gynnsamma dessa förhållanden är för utveckling av röta.

3.2 Basindex IS0

Basindex IS0 är en funktion av geografiskt läge och beskriver den relativa klimateffekten på ett referens-
objekt bestående av ett horisontellt träelement av gran, exponerat för regn, men utan fuktfällor. Helsing-
fors har valts som referensort med basindex IS0 = 1,0.

För andra geografiska orter har ett relativt basvärde för IS0 uppskattats med hjälp av en dos-respons 
modell som beskrivs i referens [2]. Denna modell beskriver den kombinerade effekten av fuktkvot, tem-
peratur och deras tidsvariation på potentialen hos rötsvampar att utvecklas och växa. Relativvärden för 
ett antal platser i Europa visas i Figur 2, och i Tabell 2 sammanfattas dessa uppskattningar på europeisk 
nivå med beaktande av kombinerad effekt av fuktkvot,  temperatur och nederbörd. Makroklimatet på 
olika orter har hämtats från datorverktyget Meteonorm [4,5]. Den underliggande dos-responsmodellen 
är delvis baserad på Brischke et al [6]. Resultaten har också verifierats mot en annan modell, beskriven 
i [7].



Figur 2.  Relativt basindex IS0  för utvalda platser i Europa. 
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Tabell 2. Basindex för olika klimatzoner i Europa vid altituder lägre än 500 m över havet. För altituder 
över 500 m reduceras med en faktor 0,3. 

     Klimatzoner IS0 Beskrivning

     Kontinentaleuropa 1,4 Hela Europa utom Norden, Atlantkusten och 
  Medelhavsområdet 

     Norden 1,0 Norra Europa

     Atlantkusten  Kustområdena; högre värden i södra än i norra  
     • Söder om  latitud 50° 2,0 delarna 
     • Mellan latitud 50° och 55° 1,7
     • Norr om latitud 55° 1,4

     Medelhavsområdet 1,5 Medelhavsområdet söder om Alperna

I Figur 3 visas relativt index för rötrisk för ett antal orter i Sverige, samt ett förslag till zonindelning, 
med klimatindex enligt Tabell 3. 
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Figur 3. Relativ risk för röta för 34 Svenska orter (a) och föreslagna klimatzoner (b). Referensvärde = 
1,0 gäller för Helsingfors.

Tabell 3. Relativt index för klimatzoner definierade i Fig. 3b.

Klimatzon Relativ dos

 1 1,6

 2 1,25

 3 1,1

 4 0,9

 5 0,7
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3.3 Lokala exponeringsförhållanden

Konstruktionens utsatthet för klimatpåverkan bestäms av tre faktorer, terrängtopografi, omgivande be-
byggelse och avstånd till havet, och beskrivs av fyra klasser enligt Tabell 4. Faktorn ks1 gäller för trä 
som vetter mot den förhärskande vindriktningen, eftersom detta fall medför värsta tänkbara exponering. 
Justeringar för mindre utsatta lägen görs inte, eftersom utformningen av t ex en fasad normalt inte skiljer 
sig för olika väggar på samma byggnad. 

Grad av  Skyddsfaktorer  ks1
exponering	 Terrängtopografi							Bebyggelse								>5	km	från	havet	

Liten Samtliga faktorer ger skydd 0,8

Måttlig Endast två av faktorerna ger skydd 1,0

Hög Endast en av de tre faktorerna ger skydd 1,2

Mycket hög Helt öppet landskap < 5 km från havet 1,4

3.4 Regnskydd och avstånd från mark

Regnskydd genom taköverhäng beskrivs av en faktor ks2, som är en funktion av kvoten mellan taköver-
häng e och läge d för den aktuella utsatta konstruktionsdetaljen, se Figur 4. Den regnskyddande effekten 
kan tillämpas för både däck och fasader. På samma sätt beskrivs effekten av avstånd från mark av en 
faktor ks3, se Figur 4. Värden för koefficienterna ks2 and ks3 ges i Tabell 5 och 6. 

Regnskydd:	kvoten	taköverhäng/avstånd	till	utsatt	detalj	e/d	(se	Figur	4)	 ks2

e>0,5d 0,7 

e= 0,15d-0,5d 0,85

e<0,15 d (direkt regnexponering) 1,0

Tabell  4. Inverkan av lokala exponeringsförhållanden.

Tabell 5. Effekt av regnskydd genom taköverhäng.

Avstånd	till	mark	 ks3

> 300 mm 1,0

100 – 300 mm 1,5

< 100 mm  2,0

Tabell 6. Inverkan av avstånd till mark.
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Figur 4. Illustration av effekten av taköverhäng samt definition av avstånd till mark. 

3.5 Detaljutformning
3.5.1 Allmänt
Denna del omfattar detaljutformningens inverkan på mikroklimatet. Olika detaljer förutsätts kunna delas 
in i 5 olika klasser enligt Tabell 7. Denna tabell beskriver en klassificering i generella termer, medan 
Tabellerna 8 och 9 redovisar separata tolkningar för däck och fasader. 

Tabell 7. Klassificering av detaljutformning.

Klassificering	 Beskrivning

1. Mycket bra Mycket bra utformning som kännetecknas av maximal möjlighet till 
 vattenavrinning och uttorkningsförmåga vid nedfuktning

2. Bra Bra utformning med möjlighet till vattenavrinning och uttorkning 

3. Medelbra Utformning med måttligt stor risk för fuktfällor och med någon möjlighet  
 för uttorkning vid nedfuktning 

4. Mindre bra Utformning med relativt stor risk för fuktfällor och där begränsad möjlig- 
 het ges för uttorkning. 

5. Dålig Utformning som medför stor risk för fuktfällor och som ger mycket 
 begränsad möjlighet att torka ut vid nedfuktning. 

3.5.2 Klassificering av detaljutformning för trädäck
Klassificering av typiska detaljer som ingår i trädäck kan göras med hjälp av Tabell 8. De olika detal-
jerna illustreras i Figur A1 i Bilaga. 

Vanliga ytbehandlingssystem som används för trädäck, t ex träoljor, har ringa betydelse för skyddet mot 
röta, varför ytbehandling inte betraktas som avgörande när det gäller klassificering av detaljutformning 
för trädäck. 
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Tabell 8. Klassificering av detaljutformning för trädäck.

Klassificering	 Typdetalj ks4

1. Mycket bra Vertikal komponent där uttorkning kan ske från alla sidoytor  0,9
 (t ex detalj A1)) 

2. Bra Horisontellt träelement där uttorkning kan ske från alla sidor  1,0
 (t ex med tillräckligt breda spalter2) mellan brädorna i däcket, detalj B1))  

3. Medelbra Kontaktyta sidoträ mot sidoträ med tillräckligt bred spalt2) och  1,2
 under förutsättning att den hålls fri från smuts  

4. Mindre bra Horisontell och vertikal kontaktyta sidoträ mot sidoträ utan spalt 1,4 
 eller med för trång spalt2), t ex detaljer C och D1)

 Horisontella träelement nära ändträ  

5. Dålig Horisontell och vertikal kontaktyta ändträ mot sidoträ liksom ändträ  1,6
 mot ändträ, t ex detalj E1)  

1) Detaljer illustreras i Figur A1 i bilaga
2) Spaltens betydelse är relaterad till uttorkningsförmåga efter nedfuktning och att den medger fuktbetingade 
svällnings-/krympningsrörelser vinkelrätt mot fiberriktningen. När det gäller spaltens bredd rekommenderas nor-
malt 5-8 mm. 

3.5.3 Klassificering av detaljutformning för fasader 
Klassificering av fasaddetaljer kan göras med hjälp av Tabell 9. Den baseras på antingen ventilationen 
av fasadens baksida eller i vilken omfattning ändträförsegling är utförd. Den mest ogynnsamma klassifi-
ceringen med hänsyn tagen till dessa båda faktorer är avgörande för valet av detaljutformningsfaktor. 

Tabell 9. Bedömning av detaljer för  vertikal fasadbeklädnad  beroende på a) ventilation eller b) skydd 
av ändträ. Det mest ogynnsamma av a) och  b) är avgörande för val av klass.  

Klass	 a)	Ventilation	 b)	Ändträskydd	 Obehand-	 Med	fullgod
	 	 	 lat	trä	 ytbehandling
   ks4 ks4

1. Mycket bra fullt ventilerad med spalt* och med  0,8 0,5
  ändträförsegling  

2. Bra begränsad ventilation med spalt* men utan  0,9 0,6
  ändträförsegling 

3. Medelbra ventilation saknas men   1,1 0,9
 luftspalt finns  

4. Mindre bra  utan spalt* men med  1,3 1,1
  ändträförsegling 

5. Dålig ventilation saknas;  utan spalt* och utan 1,5 1,5
 ingen luftspalt ändträförsegling 

* Med spalt avses här en spalt mellan ändträet och ett skyddande konstruktionselement, t ex ett droppbleck. 
Spalten bör vara min 10 mm.
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Ventilationen av fasadens baksida beror på utformningen av de yttre delarna av väggen och de fyra 
principiella typer som tas upp i Tabell 9 visas och förklaras i figur 5. Fullt ventilerad gäller när luftspalt 
med öppningar finns i såväl övre som nedre delen av fasaden och att inga hinder finns för luftströmning 
i vertikalled (t ex i form av horisontella läkt). Begränsad ventilation fås om det finns begränsande hinder 
för vertikal luftströmning. För icke-ventilerad fasad är närvaron av luftspalt mellan fasaden och den 
yttersta delen av väggen, t ex värmeisoleringen, avgörande för att skilja mellan de båda kategorierna till 
höger i Figur 5.

     fullt ventilerad begränsad  ventilation saknas;   ventilation saknas;
  ventilation  luftspalt finns   luftspalt saknas

Figur 5. Principillustration av olika typer av fasadventilation 

För graden av skydd av ändträ är det avgörande om det är övertäckt av andra konstruktionselement 
eller om det är oskyddat, om det finns en spalt (> 10 mm) mellan ändträ och skyddande element och om 
ändträt är behandlat med en effektiv försegling med liten vattengenomsläpplighet. 

Ventilation av fasadens baksida och ändträförsegling är de två avgörande faktorerna. Andra rekommen-
dationer när det gäller god praxis skall naturligtvis respekteras, men de har vanligtvis inte så domine-
rande inflytande på risken för angrepp av röta.

Ytbehandling kan ha en positiv effekt för att reducera träets exponering under förutsättning att

• Ytbehandlingen kontrolleras och underhålls regelbundet 

• Det använda ytbehandlingssystemet är sådant att det inte stänger inne fukt, d v s är tillräckligt per-
meabelt för vattenånga (sd-värde ≤ 1 m)

• Träprofiler med rundade hörn (radie min 2,5 mm) används 

• Ytbehandlingen görs enligt tillverkarens anvisningar, snarast möjligt efter bearbetning av träytan och 
uppsättning av fasaden 





4. Resistensindex IRd  för olika trämaterial
Resistensindex IRd för olika trämaterial bestäms genom val av resistensklass enligt Tabell 10. Tabellen 
bygger på en samlad bedömning av träskyddsexpertis, varvid hänsyn tagits till klassificering av naturlig 
beständighet enligt EN 350-2 [9], resultat från beständighetsprovningar i laboratorium och i fält, olika 
träslags permeabilitet samt erfarenheter från praktiken.

Beständigheten ur biologisk synvinkel spelar en nyckelroll när det gäller förväntad livslängd för trä i 
olika användningsområden. Genom olika laboratorie- och fältprovningar kan man, under förutsättning 
av ”värsta tänkbara fall”, ranka olika trämaterials beständighet med hänsyn till användningsområdena 
enligt EN 335. Sannolikheten för att ”värsta tänkbara fall” skall inträffa avgörs av andra faktorer, se 
avsnitt 3 ovan.

Naturlig beständighet hos trä indelas i EN 350-2 i fem beständighetsklasser från icke beständig till 
mycket beständig. Klassificeringen gäller endast kärnved, då splintved av alla träslag betraktas som icke 
beständigt. Beständighetsklassificeringen baseras på decenniers fältprovningar i markkontakt. Då man 
betraktar data över naturlig beständighet är det viktigt att komma ihåg att den kan variera inom ganska 
vida gränser för ett och samma träslag. För trä ovan mark, t ex fasader, är det naturligtvis en utmaning 
att översätta beständighetsklass från användningsklass 4 till användningsklass 3. Fältprovningar på SP 
visar emellertid att rankningen inte ändras av betydelse. Faktorer som låg vattenupptagningsförmåga 
kan dock spela roll för vissa trämaterial. 

Tabell 10. Klassificering av resistensen mot röta hos utvalda trämaterial med motsvarande värden på 
resistensindex IRd. 

Resistensklass	 Exempel	på	trämaterial*	 IRd

 A Kärnved av mycket beständiga lövträslag, vanligen från tropikerna,  10,0
  t ex afzelia, falsk akacia (robinia) (beständighetsklass 1)
  Impregnerad splintved av furu klass NTR AB 

 B Kärnved av beständiga träslag, t ex  tuja (Western Red Cedar)   5,0
  (beständighetsklass 2) 

 C Kärnved av måttligt resp något beständiga träslag, t ex furu, lärk  2,0
  och douglasgran (beständighetsklass 3 och 4)
  Träskyddsbehandlad gran klass NTR GRAN (endast för panel) 

 D Något beständiga träslag med låg vattenupptagningsförmåga,  1,0
  t ex gran (referensträslag) 

 E Splintved av alla träslag, och där splintvedsandelen i övrigt är stor  0,7

* För de flesta trämaterial finns en, ibland relativt stor, spridning när det gäller resistensen mot röta. I samband med 
användningen av denna Guide och klassificering i resistensklass, rekommenderas att hänsyn i första hand tas till 
lokal kunskap och erfarenhet när det gäller träfasader och trädäck och i andra hand till data från provningar. Det är 
tänkbart att en något annorlunda klassificering kan behöva tillämpas i olika delar av landet på basis av praktiska 
erfarenheter. 
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När det gäller följande trämaterial rekommenderas råd från expertis:

Impregnerat trä består ofta av en kombination av impregnerad splintved och oimpregnerad kärnved. 
Om splintveden är helt genomimpregnerad motsvarar den resistensklass A. Kärnveden är som regel svår 
att impregnera och det ofta ganska tunna skikt med träskyddsmedel som då fås, bedöms bara öka bestän-
digheten något. För klass AB-impregnerat trädäck kan det därför vara klokt att lägga sig mitt emellan 
resistensklassen för den impregnerade splinten och den obehandlade kärnveden. För t ex impregnerad 
furu som innehåller (måttlig andel) kärnved blir resistensklass då B (mitt emellan A och C). 

Om obehandlat trä består av en blandning av kärnved och splintved kan materialresistensen antingen 
klassificeras som mitt emellan kärnvedens klassificering (A till D) och splintvedens (E). Om risken inte 
kan accepteras skall materialresistensen betraktas för “värsta tänkbara fall” och den minst resistenta 
delen av materialet avgör.  

Beständigheten hos modifierat trä, t ex värmebehandlat, acetylerat och furfurylerat trä, beror på den 
aktuella behandlingstekniken och kan variera mellan olika material. Därför rekommenderas även i detta 
fall expertråd vid val av resistensklass. 
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5. Kalibreringsfaktor
Samtliga ovan beskrivna indexfaktorer för såväl exponering som resistens är relativa till sin natur. För 
att systemet skall kunna användas som absolut mått för att avgöra om en konstruktion är acceptabel 
eller ej, krävs verifiering genom rimlighetskontroller för verkliga situationer där livslängden är doku-
menterad. Ett antal sådana rimlighetskontroller visar att om kalibreringsfaktorn väljs till ca = 1,0 så ger 
systemet resultat som överensstämmer väl med erfarenheter från praktiska fall. Detta är dokumenterat 
i referens [2]. Men det är viktigt att notera att träs beständighet är förknippad med stora osäkerheter, 
eftersom både exponering och resistens uppvisar betydande naturlig variabilitet. Användaren kan enkelt 
öka säkerheten genom att välja ett högre värde på kalibreringsfaktorn.  

6. Sammanfattning och slutsatser
Exempel som illustrerar tillämpningen av Guiden presenteras i bilaga. Ett beräkningsverktyg, baserat på 
MS Excel, underlättar tillämpningen.

Bakgrundsdokumentation presenteras i [2] och visar på vilket sätt angivna värden har bestämts från 
experimentella data och fysikaliska modeller. Där det befunnits nödvändigt har information inhämtats 
från sakkunskap och på basis av erfarenheter. Guiden skall ses som ett första försök att utveckla ett 
kvantitativt verktyg på detta område, och tanken är att det skall förbättras kontinuerligt när nya forsk-
ningsresultat och erfarenheter från användningen blir tillgängliga. 

Det har inte varit möjligt att kvantifiera alla faktorer i beräkningsverktyget på ett vetenskapligt sätt. 
Karakteristiska exponeringsindex för en referensexponering har emellertid uppskattats genom att an-
vända tidsserier av klimatdata för olika geografiska lägen tillsammans med dos-responsmodeller för 
initiering av röta. Ansatser har även gjorts för att kunna göra relevanta uppskattningar av spridningen 
för att få tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Verktyget ger en metod för att beakta klimatet vid det aktuella geografiska läget och i någon mån också 
lokala klimatförhållanden. Ett mycket förenklat sätt att väga in ytbehandlingars inverkan på expone-
ringen har också introducerats.

En fördel med verktyget är att det uppmuntrar användaren att tänka på konsekvenserna av att gräns-
värdet överskrids. En annan fördel är att användaren går igenom en checklista som uppmärksammar 
vikten av lämpliga detaljlösningar. Även om faktorerna som beskriver effekterna av detaljlösningar, 
kontaktytor, ytbehandlingssystem och underhåll är svåra att kvantifiera på ett tillförlitligt sätt, förväntas 
en användning av verktyget allmänt sett leda till bättre konstruktionslösningar. 

Många användare har begränsad förståelse för begreppet konstruktionstekniskt träskydd. Beskrivningar 
av s k föreskrivna typlösningar är svåra att använda, eftersom många som skall använda sådana inte 
förstår vad som händer om lösningen modifieras, vilket ofta är nödvändigt.

Resistensklass, som beskriver effekten av materialvalet, har uppskattats genom faktiska jämförelser av 
rötresistensen hos olika material samt subjektiva expertutlåtanden. Verktyget har verifierats genom att 
det tillämpats med gott resultat på verkliga konstruktioner där livslängden är dokumenterad, se referens [2]. 
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Bilaga: Tillämpningsexempel

Exampel 1: Utformning av trädäck

Guiden skall tillämpas för ett trädäck med utformning enligt Figur A1. Detaljerna A-E identifieras som 
kritiska för däckets livslängd. 
 

Figur A1. Trädäck med detaljlösningar A-E. (efter Timber Decking Association, UK).

Konsekvensklass 2 förutsätts för detaljerna A, C, D och E. γd=0,9 (Tabell 1)

Konsekvensklass 1 förutsätts för tralldäcket (delar kan enkelt bytas ut) γd=0,8 (Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Halmstad IS0=1,26 (Figur 3)

Lokala förhållanden: måttliga  ks1 = 1,0 (Tabell 4)

Regnskydd: Exponerat för regn ks2 = 1,0  (Tabell 5)

Ytbehandling: Ingen ytbehandling  

De olika detaljerna beskrivs i Tabell A1. Kalibreringsfaktor ca = 1,0
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Tabell A1. Beräkning av exponeringsindex för däckets detaljer A-E enligt Figur A1. 

	Detalj	 ca · ks1ks2 · IS0	 Avstånd	från	 ks3	 Klassificering	 ks4 Isk γd Isd=
	 	 	 mark	mm	 Tabell	6	 av	detaljer	 	 	 	 γd · Isk
	 	 	 	 	 Tabell	8

 A 1,26 200 1,5 1 0,9 1,70 0,9 1,53

 B 1,26 >300 1,0 2 1,0 1,26 0.8 1,01

 C 1,26 >300 1,0 4 1,4 1,76 0,9 1,59

 D 1,26 >300 1,0 4 1,4 1,76 0,9 1,59

 E 1,26 >300 1,0 5 1,6 2,01 0,9 1,81

Resistensindex (för alla detaljer )

Material: lärk (kärnved, resistensklass C)  IRd =2,0 

Verifiering

Kriteriet för utformningen

ISd ≤ IRd 
  
är därför uppfyllt för de aktuella detaljerna hos däcket. Marginalen är emellertid liten för detalj E. Det 
är också viktigt att materialet är fritt från splintved. Kan inte det garanteras skall IRd = 1,5 väljas (mitt 
emellan C och D). I sådant fall är utformningen inte acceptabel. 

Exempel 2: Utformning av fasad

Två detaljer har valts ut för att visa Guidens tillämpning på fasader, se Figur A2. Det förutsätts att ytbe-
handlingen underhålls korrekt och uppfyller kraven som specificeras i avsnitt 3.5.3.

Konsekvensklass 2  γd=0,9 (Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Växjö  IS0=1,22 (Figur 3)

Lokala förhållanden: måttliga   ks1 = 1,0 (Tabell 4)

Detalj A (lockläktpanel) 

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 6 m, e = 0,083 · d < 0,15 d  ks2 = 1,0 (Tabell 5)

Avstånd från mark: > 300 mm  ks3 = 1,0 (Tabell 6)

Fasaden är ventilerad (men begränsat eftersom det finns horisontella läkt bakom) med ändträförsegling 
och ytbehandling som är väl underhållen (Klassificering: bra)  ks4 = 0,6 (Tabell 9) 

Detta ger (Ekv. 2 med ca = 1,0)

Isk = 1,0 · 1,0 · 1,0 · 0,6 · 1,22 · 1,0 = 0,73 och

Isd= γd Isk = 0,9 · 0,73 = 0,66 
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Figur A2. Fasad med utsatta detaljer.

Detalj B (fönsterfoder, ändträ mot sidoträ) 

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 5 m, e = 0,1 · d ks2 = 1,0 (Tabell 5)

Avstånd från mark: > 300 mm ks3 = 1,0 (Tabell 6 )

Skydd av ändträ: vertikalt ändträ mot sidoträ – utan spalt men förseglat, ytbehandling korrekt under-
hållen ks4 = 1,1 (Tabell 9, klassificering mindre bra).

Detta ger (ekv 2 med ca = 1,0)

Isk = 1,0 · 1,0 · 1,0 · 1,1 · 1,22 · 1,0 = 1,34 och

Isd = γd Isk = 0,9 · 1,34 = 1,20

Resistensindex (för alla detaljer)

Material: gran. Från Tabell 9: IRd = 1,0

Det är sålunda säkert att använda gran för fasaden men för fönsterfodret signaleras risk för röta. 
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